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APRESENTAÇÃO 

O presente relatório compõe a Prestação de Contas de Governo do Município de 

Piúma, Estado do Espírito Santo, relativo ao exercício financeiro de 2020, conforme 

dispõe o Anexo III-2.1 da Instrução Normativa nº 068/2020, alterada pela Portaria 

Normativa nº 88 de 30 de novembro de 2021 do Tribunal de Contas do Estado do 

Espírito Santo e suas alterações. 

Este relatório tem por objetivo abordar, de forma resumida, alguns aspectos 

considerados relevantes de execução orçamentária, financeira, fiscal, operacional e 

patrimonial do Município de Piúma-ES, assim como o atendimento aos limites 

constitucionais e os estabelecidos pela Lei Complementar nº 101/2000, constante nos 

Demonstrativos Contábeis, referente ao exercício de 2021. 

Ao longo deste documento procurou-se oferecer elementos de forma organizada que 

permita uma visão de conformidade e desempenho dos atos de gestão consolidado 

do Município de Piúma, Estado do Espírito Santo, evidenciando os resultados dos 

programas desenvolvidos no Município. 

 

 

1 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

1.1 - DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 

 

A Lei Municipal nº 2373 de 28/12/2020 estimou a Receita consolidada e fixou a 

Despesa consolidada do Município de Piúma, Estado do Espírito Santo em R$ 

74.534.800,00 para o exercício de 2021 e institui o percentual de 30% (trinta por cento) 

para créditos suplementares. Sendo que o superávit financeiro do exercício anterior e 

um provável excesso de arrecadação ficará fora deste percentual. 

 

No decorrer do exercício foram realizados 16 (dezesseis) Créditos Suplementares, 

através dos Decretos números: 2181, 2206, 2216, 2238, 2255, 2264, 2273, 2289, 
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2303, 2323, 2330, 2338, 2348, 2351, 2360 e 2362/2021, sendo que o valor de 

Suplementação pelo Superávit Financeiro do exercício anterior foi de R$ 

4.711.133,55; pelo Excesso de Arrecadação R$ 8.721.454,80 e de 

cancelamento/remanejamento de dotação corresponde à R$ 18.354.411,02, 

provocando um acréscimo no valor global da despesa autorizada da ordem de R$ 

13.432.588,35  perfazendo uma autorização orçamentária atualizada até 31/12/2021 

de R$ 87.967.388,35. 

 

Despesa fixada e ACRÉSCIMOS - exercício de 2021: 

DISCRIMINAÇÃO VALOR (R$): % 

Despesa fixada  74.534.800,00 84,73 

Créditos Suplementares – Superávit Financeiro 2020 4.711.133,55 5,36 

Créditos Suplementares – Excesso de Arrecadação 8.721.454,80 9,91 

Despesa total autorizada 87.967.388,35 100,00 

 

Percebe-se nos dados acima demonstrados que o Município de Piúma-ES, cumpriu 

plenamente com o percentual abaixo de 30% (trinta por cento) autorizados pela LOA 

2021, sendo que o valor máximo seria de R$ 22.360.440,00 (memória de cálculo: R$ 

74.534.800,00 * 30%), no entanto suplementou somente o valor de R$ 18.354.411,02 

que corresponde a 24,63%, do limite autorizado. 

Houve ainda, movimentações de créditos no valor de R$ 11.033.548,74 entre as 

mesmas dotações/projetos atividades para remanejamento de fontes de recursos 

dentro do mesmo grupo de natureza da despesa, conforme autorizado através 

Artigo 7º da LOA 2021, através das Portarias números: 151, 325, 421, 464, 486, 518, 

528, 556, 597, 652, 690 e 752/2021. 
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1.2 - DAS RECEITAS 

 

A Receita Orçamentária consolidada arrecadada atingiu o montante bruto de R$ 96.026.752,66. O valor 

das deduções para o FUNDEB foi de R$ 5.895.079,58, perfazendo uma Receita Líquida Arrecadada 

de R$ 90.131.673,08. 

 

A maior parte das receitas arrecadas pelo Município de Piúma-ES, no exercício de 2021 são oriundas 

de tributos (impostos e taxas) e transferências correntes (cota-parte do ICMS e IPVA, FPM, etc.). 

 

Ao final do exercício financeiro observa-se que ocorreu um Superávit na arrecadação da ordem de R$ 

15.596.873,08, conforme demonstrativo a seguir: 

 

DISCRIMINAÇÃO VALOR (R$): 

Receita Orçada Prevista  74.534.800,00 

Receita Líquida Arrecadada 90.131.673,08 

Superávit de Arrecadação 15.596.873,08 

 

O quadro abaixo demonstra a evolução da Receita orçamentária consolidada 

arrecadada nos últimos três anos, no qual constata-se que o Município de Piúma-ES, 

obteve no exercício de 2021 um aumento em sua Receita Orçamentária consolidada 

no total de R$ 13.204.740,93 comparada a arrecadação de 2020. 

RECEITA 2019 2020 2021 

RECEITAS CORRENTES 80.604.062,61 76.566.183,33 89.522.468,08 

   Impostos, Taxas e 

Contribuição de Melhoria 

8.989.221,18 10.211.956,71 11.061.034,53 

   Contribuições  2.485.119,87 2.543.011,40 2.596.571,86 

   Receita Patrimonial 454.916,49 92.908,48 648.548,21 
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   Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 

   Transferências Correntes 68.594.592,44 63.512.511,32 74.856.785,40 

   Outras Receitas Correntes 80.212,63 205.795,42 359.528,08 

RECEITAS DE CAPITAL 1.311.390,81 360.748,82 609.205,00 

   Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 

   Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 

   Transferências de Capital 1.311.390,81 360.748,82 609.205,00 

   Outras receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 

TOTAL GERAL 81.915.453,42 76.926.932,15 90.131.673,08 

 

1.3 - DAS DESPESAS 

 

A despesa (empenhada) consolidada realizada no exercício de 2021 atingiu o 

montante de R$ 81.704.617,12 sendo que R$ 39.750.126,56 foram empenhadas em 

despesa com pessoal; R$ 35.682.919,87 foram empenhadas com outras despesas 

correntes e R$ 6.271.570,69 foram empenhados para cobrir os investimentos 

realizados pelo Governo Municipal. 

Os itens abaixo demonstram os valores empenhados, liquidados e pagos onde pode-

se apurar as inscrições do exercício de 2021 de Restos a pagar processados e não 

processados: 

 Despesa empenhada R$ 81.704.617,12 ( - ) Despesa Liquidada R$ 77.514.479,38 ( = ) Restos 

A Pagar Não Processados R$ 4.190.137,74; 

 Despesa Liquidada R$ 77.514.479,38 ( - ) Despesa Paga R$ 76.133.476,41 ( = ) Restos A Pagar 

Processados R$ 1.381.002,97. 
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DESPESA EMPENHADA (R$) DESPESA LIQUIDADA (R$) DESPESA PAGA (R$) 

81.704.617,12 77.514.479,38 76.133.476,41 

 

 

A Despesa consolidada empenhada nos últimos 03 (três) anos evoluiu-se conforme 

discriminados abaixo: 

 

DESPESA 2019 2020 2021 

Despesas Correntes 75.498.075,11 73.753.972,60 75.433.046,43 

Despesas de Capital 6.933.504,98 8.800.900,36 6.271.570,69 

TOTAL 82.431.580,09 82.554.872,96 81.704.617,12 

 

Comparando a despesa fixada e seus devidos acréscimos com a execução da 

despesa (empenho da despesa) no exercício de 2021, conclui-se que houve uma 

economia de 7,12%, ou seja, um montante de R$ 6.262.771,23 sobre a Despesa total 

fixada somada aos créditos suplementares por superávit financeiro, conforme 

demonstramos a seguir: 

DISCRIMINAÇÃO VALOR (R$): 

Despesa total autorizada (fixada) + créditos suplementares 87.967.388,35 

Despesa empenhada 81.704.617,12 

Economia na execução da Despesa  6.262.771,23 

 

1.4 - COMPARAÇÃO RECEITA X DESPESA 
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Quando comparado o montante da receita arrecadada com o montante da despesa 

realizada, nota-se que houve um Superávit na execução orçamentária, no exercício 

de 2021 na ordem de R$ 18.589.671,55, que equivale a 18,54% da Receita Total 

Arrecadada e o Superávit financeiro do exercício de 2020, conforme demonstrado no 

quadro a seguir: 

DISCRIMINAÇÃO VALOR (R$): 

Receita Total Arrecadada 90.131.673,08 

(+) Superávit Financeiro do exercício 2020 10.162.615,59 

(-) Despesa Total Realizada (empenhada) 81.704.617,12 

Superávit Orçamentário em 2021 18.589.671,55 

 

Neste cenário, percebe-se claramente que o Município de Piúma-ES, manteve o 

equilíbrio das contas públicas, tendo em vista que não empenhou além do valor 

arrecadado somados as disponibilidades do exercício anterior. 

 

2 – EXECUÇÃO FINANCEIRA 

O movimento financeiro do Município de Piúma-ES, demonstrou que veio do exercício 

anterior (2020) o saldo consolidado em espécie no valor de R$ 15.111.989,47. 

Arrecadou-se de Receitas Orçamentárias consolidado R$ 90.131.673,08; teve 

Recebimentos Extra-Orçamentários o valor de R$ 17.689.255,83.  

Teve-se uma Despesa Orçamentária consolidada no valor R$ 81.704.617,12 e 

Pagamentos Extra-Orçamentários no valor de R$ 15.087.286,04, restando assim um 

saldo para o exercício seguinte de R$ 26.141.015,22 e um montante de Despesas a 

pagar inscrita no valor de R$ 5.571.140,71 referente a Restos a pagar processados, 

não processados e consignações, conforme demonstrado na Dívida Flutuante. 

As informações acima demonstram que o Município de Piúma-ES, mantém um 

resultado financeiro positivo, demonstrando equilíbrio financeiro, percebendo ainda 

que o disponível é suficiente para pagar as obrigações referentes aos bens e serviços 
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adquiridos e empenhados e ainda satisfazer os gastos de manutenção, com sobras 

relevantes para o exercício seguinte e as consignações. 

 

3 – DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 

O Município de Piúma-ES, teve variações patrimoniais quantitativas aumentativas 

consolidadas durante o exercício de 2021 no valor de R$ 159.479.708,31 oriundas 

principalmente de recursos provenientes de arrecadação de impostos, taxas, 

contribuições, rendimentos de aplicações, transferências correntes recebidas. Teve 

também, variações patrimoniais quantitativas diminutiva no valor de R$ 

145.140.024,08. 

O quadro abaixo demonstra o quociente do resultado das variações patrimoniais, 

indicando que o Município de Piúma-ES, teve um superávit de resultado patrimonial 

no valor de R$ 14.339.684,23. 

Quociente do resultado da variações patrimoniais: 

Variações patrimoniais 

aumentativas (R$) 

Variações patrimoniais 

diminutivas (R$) 

Superávit patrimonial (R$) 

159.479.708,31 145.140.024,08 14.339.684,23 

 

4 – GESTÃO PATRIMONIAL 

O Município de Piúma ES apresenta no final de 2021 um Ativo Circulante consolidado 

com recursos disponíveis em caixa no valor de R$ 26.141.015,22; créditos a receber 

em curto prazo (dívidas tributárias e não tributárias) no valor de R$ 1.396.962,21; um 

saldo em estoques no valor de R$ 581.020,26; demais créditos e valores a receber 

em curto prazo no valor de R$ 859.421,55 perfazendo um Ativo Circulante de R$ 

28.978.419,24. 

O Ativo Não Circulante consolidado apresenta um saldo no final do exercício de 2021 

de R$ 165.816.495,67 sendo que R$ 43.349.069,13 refere-se a demais créditos e 
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valores a longo prazo (Dívida ativa tributária e não tributária); R$ 1.564,14 trata-se de 

Demais Créditos e valores a curto prazo; R$ 3.721,52 investimentos em Consórcio 

Público; R$ 8.548.689,84 refere-se aos Bens Móveis; R$ 114.501.147,23 saldo de 

Bens Imóveis e R$ 0,00 Depreciação acumulada até final de 2021. 

O Saldo da conta Depreciação no exercício de 2021 ficou zerado, tendo em vista a 

reavaliação dos Bens Móveis realizada dentro do exercício corrente, adotando a data 

de corte 31/12/2021, conforme processo administrativo nº. 10.975/2021. 

O Passivo Circulante consolidado acumula um montante de R$ 4.491.316,38 de 

obrigações para com fornecedores e demais obrigações a curto prazo. 

O Passivo Não-circulante finalizou o exercício de 2021 com montante de R$ 

4.912.769,42 referente provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo. 

O Balanço Patrimonial consolidado apresenta ainda um Resultado Acumulado de R$ 

185.390.829,11 sendo que deste valor, o montante de R$ 14.339.684,23 refere-se ao 

resultado positivo do exercício de 2021. 

 

5 – ANÁLISE DE CONSISTÊNCIAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

CONSOLIDADO 

Procurou-se realizar as análises de consistência dos dados evidenciados no Balanço 

Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial e Demonstração das 

Variações Patrimoniais, tal como demonstrado a seguir: 

 

5.1 - ANÁLISE ENTRE O BALANÇO FINANCEIRO E O BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 

EM RELAÇÃO AOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (BASE LEGAL: 

ARTS. 85, 101, 102 E 103 DA LEI 4.320/1964) 

Através da tabela abaixo constatou-se que o valor da inscrição de restos a pagar não 

processados (exercício atual) informado no Balanço Financeiro está em conformidade 
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com o total da despesa empenhada subtraído o total da despesa liquidada informada 

no Balanço Orçamentário: 

 

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 

Balanço Financeiro (a) 4.190.137,74 

Balanço Orçamentário (b) 4.190.137,74 

Divergência (a-b) 0,00 

 

5.2 - ANÁLISE ENTRE O BALANÇO FINANCEIRO E O BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 

EM RELAÇÃO AOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (BASE LEGAL: ARTS. 85, 

101, 102 E 103 DA LEI 4.320/1964)  

 

Através da tabela abaixo constatou-se que o valor da inscrição de restos a pagar 

processados (exercício atual), informada no Balanço Financeiro está em 

conformidade com o total da despesa liquidada subtraído o total da despesa paga 

informada no Balanço Orçamentário: 

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 

Balanço Financeiro (a) 1.381.002,97 

Balanço Orçamentário (b) 1.381.002,97 

Divergência (a-b) 0,00 

 

5.3 - ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NA DOTAÇÃO RESERVA DE 

CONTINGÊNCIA INFORMADA NO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (BASE LEGAL: 

ART. 5º, INCISO III, DA LEI COMPLEMENTAR 101/2000; ART. 5º DA PORTARIA 

MOG 42/1999; ART. 8º DA PORTARIA STN/SOF 163/2001) 
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Com base nas informações do Balanço Orçamentário, verifica-se a ausência de 

execução orçamentária na dotação “Reserva de Contingência”: 

 

EXECUÇÃO DA DESPESA NA DOTAÇÃO RESERVA DE CONTINGÊNCIA 

Despesa empenhada 0,00 

Despesa liquidada 0,00 

Despesa paga 0,00 

 

5.4 - ANÁLISE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NA DOTAÇÃO RESERVA DO 

RPPS INFORMADA NO BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA 

DESPESA (BASE LEGAL: ART. 8º DA PORTARIA STN/SOF 163/2001) 

 

Com base nas informações do Balancete da Execução Orçamentária da Despesa 

(BALEXOD), verifica-se a ausência de execução orçamentária na dotação da Reserva 

do RPPS: 

 

EXECUÇÃO DA DESPESA NA DOTAÇÃO RESERVA DO RPPS 

Despesa empenhada 0,00 

Despesa liquidada 0,00 

Despesa paga 0,00 

 

5.5 - ANÁLISE ENTRE O BALANÇO FINANCEIRO E O BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 

EM RELAÇÃO À RECEITA ORÇAMENTÁRIA (BASE LEGAL: ARTIGOS 85, 101, 102 

E 103 DA LEI 4.320/1964) 
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Através da tabela abaixo constatou-se que o total da receita orçamentária (exercício 

atual) informado no Balanço Financeiro está em conformidade com o total da receita 

orçamentária informado no Balanço Orçamentário: 

TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 

Balanço Financeiro (a) 90.131.673,08 

Balanço Orçamentário (b) 90.131.673,08 

Divergência (a-b) 0,00 

 

5.6 - ANÁLISE ENTRE O BALANÇO FINANCEIRO E O BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 

EM RELAÇÃO À DESPESA ORÇAMENTÁRIA (BASE LEGAL: ARTIGOS 85, 101, 

102 E 103 DA LEI 4.320/1964) 

 

Através da tabela abaixo constatou-se que o total da despesa orçamentária (exercício 

atual) informado no Balanço Financeiro está em conformidade com o total da despesa 

orçamentária informado no Balanço Orçamentário: 

 

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 

Balanço Financeiro (a) 81.704.617,12 

Balanço Orçamentário (b) 81,704.617,12 

Divergência (a-b) 0,00 

 

5.7 - ANÁLISE ENTRE O BALANÇO FINANCEIRO E O BALANÇO PATRIMONIAL 

EM RELAÇÃO AO SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DA CONTA CAIXA E 

EQUIVALENTES DE CAIXA (BASE LEGAL: ARTIGOS 85, 101, 103 E 105 DA LEI 

4.320/1964) 
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Através da tabela abaixo constatou-se que o saldo da conta Caixa e Equivalentes de Caixa (exercício 

anterior) informado no Balanço Financeiro está em conformidade com o valor informado no Balanço 

Patrimonial (coluna exercício anterior): 

CONTA CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA (EXERCÍCIO ANTERIOR) 

Balanço Financeiro (a) 15.111.989,47 

Balanço Patrimonial (b) 15.111.989,47 

Divergência (a-b) 0,00 

 

 

5.8 - Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Patrimonial em relação ao saldo do 

exercício atual da conta Caixa e Equivalentes de Caixa (Base Legal: artigos 85, 101, 103 e 

105 da Lei 4.320/1964) 

 

Através da tabela abaixo constatou-se que o saldo da conta Caixa e Equivalentes de Caixa (exercício 

atual) informado no Balanço Financeiro está em conformidade com o valor informado no Balanço 

Patrimonial (coluna exercício atual): 

CONTA CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA (EXERCÍCIO ATUAL) 

Balanço Financeiro (a) 26.141.015,22 

Balanço Patrimonial (b) 26.141.015,22 

Divergência (a-b) 0,00 

 

5.9 - ANÁLISE ENTRE A DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS E O 

BALANÇO PATRIMONIAL EM RELAÇÃO AO RESULTADO PATRIMONIAL (BASE 

LEGAL: ARTIGOS 85, 101, 104 E 105 DA LEI 4.320/1964) 

 

Através da tabela abaixo constatou-se que o resultado patrimonial apurado na 

Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) está em conformidade com o 

resultado do exercício no patrimônio líquido do Balanço Patrimonial: 
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RESULTADO PATRIMONIAL 

Exercício Atual    

   DVP (a) 14.339.684,23 

   Balanço Patrimonial (b) 14.339.684,23 

   Divergência (a-b)  0,00 

    

Exercício Anterior   

   DVP (c) 18.006.663,36 

   Balanço Patrimonial (d) 18.006.663,36 

   Divergência (c-d)  0,00 

 

5.10 - ANÁLISE ENTRE OS TOTAIS DOS SALDOS DEVEDORES E DOS SALDOS 

CREDORES (BASE LEGAL: ARTIGOS 85, 86 E 88 A LEI 4.320/1964)  

Através da tabela abaixo constatou-se que os saldos devedores estão em 

conformidade com os saldos credores, verificando-se observância ao método das 

partidas dobradas: 

COMPARATIVO DOS SALDOS DEVEDORES E CREDORES 

Saldos Devedores (a)=I+II 339.934.938,99 

   Ativo BALPAT (I) 194.794.914,91 

   Variações Patrimoniais Diminutivas DEMVAP (II) 145.140.024,08 

Saldos Credores (b)=III-IV+V 339.934.938,99 

   Passivo Total = Passivo Exigível + Patrimônio Líquido BALPAT (III) 194.794.914,91 

   Resultado do Exercício BALPAT (IV) 14.339.684,23 

   Variações Patrimoniais Aumentativas DEMVAP (V) 159.479.708,31 

Divergência C=(a-b) 0,00 
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5.11 - ANÁLISE DA DESPESA EXECUTADA EM RELAÇÃO À DOTAÇÃO 

ATUALIZADA (BASE LEGAL: ARTIGOS 85, 90, 91, 102 DA LEI 4.320/1964)  

Através da tabela abaixo constatou-se que não houve execução orçamentária da despesa superior a 

dotação atualizada, devidamente demonstrada no Balanço orçamentário: 

EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 

Despesa empenhada (a) 81.704.617,12 

Dotação atualizada (b) 87.967.388,35 

Execução da despesa em relação a dotação (a-b) -6.262.771,23 

 

 

6 – INVESTIMENTOS CONSOLIDADOS 

No exercício de 2021 houve investimentos no Município de Piúma-ES (consolidado 

Poder Executivo e Poder Legislativo), no valor de R$ 5.251.582,55 que ficaram assim 

distribuídos:  

 

PODER EXECUTIVO 

a) Aquisição de Imóveis: R$ 967.500,00 

 Aquisição de imóvel para construção de uma pré-escola no Bairro Niterói; 

 Desapropriação de um imóvel para ampliação da Creche Vovó Genoveva 

 Desapropriação de área de terra para construção de praça no Bairro Itaputanga; 

 Desapropriação de área de terra para construção do centro de atendimento ao Educador e 

Educado. 

 

b) Obras e Instalações - R$ 1.852.721,98 

 Reforma e urbanização da Praça Tamarindo; 

 Reforma da EMEF Itaputanga; 

 Reforma do Cais dos Pescadores; 

 Construção de muro e instalação de sepulturas para ampliação do Cemitério Municipal do Bairro 

Aparecidinha; 
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 Instalação de Play Modular e Parque Infantil em áreas de lazer do município; 

 Pavimentação e drenagem de Ruas em diversas ruas do Município; 

 

c) Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - R$ 2.416.360,57 

 Aparelhos e equipamentos para esportes e diversões; 

 Aparelhos e utensílios domésticos; 

 Equipamentos para áudio, vídeo e foto; 

 Máquinas, utensílios e equipamentos diversos; 

 Equipamentos de processamento de dados; 

 Maquinas, instalações e utensílios de escritório; 

 Equipamentos e utensílios hidráulicos e elétricos; 

 Maquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários 

 Mobiliário em geral; 

 Veículos de tração mecânica; 

 Refrigeradores; 

  Bomba de infusão universal para enfrentamento do COVID-19; 

  Armário e estante de aço; 

 Outros materiais permanentes. 

 

PODER LEGISLATIVO 

 Equipamentos e materiais permanentes - R$ 15.000,00 

 

 

7 – LIMITES CONSTITUCIONAIS 

 

Durante todo o exercício de 2021 o Município de Piúma ES, procedeu com as 

publicações bimestrais dos relatórios de execução orçamentária e da publicação 

semestral do Relatório de Gestão Fiscal (partes integrantes desta prestação de 

contas). 

 

Abaixo procurou descrever as metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias 

(art. 59, Inciso I da LC 101/2000), demonstrando que todas foram cumpridas: 
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7.1 - DESPESAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 

Conforme o Relatório Resumido da Execução Orçamentária – Anexo 12 (LC 

141/2012, Art. 35) do 6º Bimestre de 2021 o Município de Piúma ES, os gastos totais 

com Ações e Serviços Públicos de Saúde, chegaram à 25,26% da dos recursos 

próprios de impostos e Transferências Constitucionais e Legais em Ações e Serviços 

Públicos de Saúde, conforme especificado abaixo: 

Total das Receitas Vinculadas ............................................................. R$ 38.635.436,73 

Valor Mínino a ser Aplicado na SAÚDE (15%) .................................... R$   5.795.315,51 

Total das Despesas Constitucionais aplicado em Saúde..................... R$   9.760.098,46                                

(%) Aplicado........................................................................................    25,26%  

 

7.2 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 

Os gastos totais com educação, compreendendo a despesa liquidada na função 12 

(MDE e FUNDEB), no exercício de 2021, compreendem o constante no balancete da 

Secretária Municipal de Educação acrescido da liquidação dos restos de exercícios 

anteriores e chegaram à 28,83% da dos recursos próprios de impostos e 

Transferências Constitucionais e Legais, conforme detalhamento abaixo: 

 

Total das Receitas Vinculadas .................................................. R$ 40.404.932,10 

Valor Mínimo a ser Aplicado na MDE (25%) ............................. R$ 10.101.233,03 

Total das Despesas Constitucionais com Educação (MDE e FUNDEB)    R$ 11.649.831,30 

 (%) Aplicado............................................................................................  28,83% 

 

7.3 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 

Na composição de receita total anual destinada ao FUNDEB foram considerados os 

recursos arrecadados de transferência do FUNDEB, depositados no Banco do Brasil, 

que chegou à soma de R$ 18.898.554,50 acrescidos com os valores de rendimentos 

de aplicações financeiras do Fundo no Banco do Brasil no valor de R$ 77.224,93. Não 

houve adicional do FUNDEB de acordo com o n° de alunos da matrícula do censo 

anterior. A receita recebida do FUNDEB no Exercício de 2021 totalizou o valor de R$ 

18.975.779,43. 
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As despesas empenhadas para o pagamento de profissionais do magistério e 

respectivas obrigações patronais, com recursos do FUNDEB somarem R$ 

14.079.770,15; 

Os dispêndios realizados com recursos provenientes do FUNDEB atenderam 

plenamente a determinação constitucional (Emenda 53/06) e art. 26 da Lei n° 

14.113/2020, em vista da aplicação na renumeração dos profissionais da educação 

básica de percentual superior ao limite estabelecido, resultando 74,20% do total da 

receita bruta de impostos. 

7.4 - TRANSFERÊNCIA PARA O PODER LEGISLATIVO 

O Município transferiu para o Poder Legislativo, referente ao Duodécimo do exercício 

de 2021 o valor de R$ 2.686.821,96 correspondente ao limite estabelecido por lei 

(7%), conforme determina o Art. 29 A, § 2º, Inciso I da Constituição Federal.  

7.5 - DESPESA COM PESSOAL 

No tocante ao limite legal previsto na Lei Complementar nº. 101/2000, verificou-se que 

no exercício de 2021, o montante das despesas com pessoal (LRF, Art. 55, inciso I, 

alinea “a” - Anexo I) foi de R$ 36.975.930,72 o que levou o Poder Executivo a 

comprometer 41,30 % de sua Receita Corrente Líquida no valor de R$ 89.522.468,08 

com as despesas líquidas de pessoal, mantendo-se dentro do limite legal 54,00% 

previsto na referida Lei Complementar, não havendo necessidade de adotar medidas 

para o retorno da despesa total com pessoal. 

7. 6 - ENDIVIDAMENTO 

O Município de Piúma-ES, não possui Dívida Consolidada no final do exercício de 

2021. 

O artigo 3º da Resolução do Senado nº. 40 determina a limitação do montante da 

Dívida Consolidada Líquida para os municípios em até 120% (cento e vinte por cento) 

da Receita Corrente Líquida.   
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Considerando que a Receita Corrente Líquida - RCL no exercício de 2021 foi de R$ 

89.522.468,08 e que o município não tem saldo de Dívida Consolidada no mesmo 

exercício, deixando o limite legal abaixo do permitido de 120% (cento e vinte por cento) 

da RCL. 

Diante do exposto, inexiste necessidade de se adotar medida no sentido de reconduzir 

a Dívida Consolidada aos limites legais, conforme previsto no artigo 59, inciso IV, da 

LRF, pois o Município está dentro dos limites previstos na LRF. 

 

7.7 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO 

O Município de Piúma-ES NÃO realizou nenhum tipo de operação de créditos, 

inclusive por antecipação de Receita Orçamentária no exercício de 2021. 

7.8 - CONCESSÃO E GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES 

O Município também NÃO realizou concessão de garantias e contragarantias 

recebidas no exercício de 2021. 

 

8 – CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS NA LDO 2021 

8.1 – RECEITAS 

As metas estabelecidas no Anexo das Metas Fiscais da LDO/2021 (Lei Municipal nº. 

2366/2020) alterada na LOA/2021 receita primária total em valores correstes estava 

previsto arrecadar R$ 74.534.800,00. A receita total realizada até dezembro de 2021, 

conforme o Relatório Resumido da Execução Orçamentária, Demonstrativo dos 

Resultados Primário e Nominal anexo 6, (LRF, art. 53, inciso III), foi de R$ 

89.483.124,87 tento um Superávit de arrecadação no valor de R$ 14.948.324,87. 
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8.2 – DESPESAS 

As metas estabelecidas no Anexo das Metas Fiscais da LDO/2021 e alterada na LOA 

2021 em relação à despesa corrente são de R$ 74.534.000,00. Verificou-se que a 

despesa primária efetivamente executada foi de R$ 81.704.617,52. Portanto a despesa 

executada ficou MENOR que a projeção original; 

8.3 – RESULTADO PRIMÁRIO 

A apuração da meta estabelecida no anexo de metas fiscais da LDO/2021 para o 

Resultado Primário era de R$ 5.731.228,00 e foi devidamente cumprida, tendo em 

vista o Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo do Resultado 

Primário do 6º bimestre de 2021 trouxe um valor apurado de R$ 10.761.706,91. 

 

8.4 – RESULTADO NOMINAL 

A meta estabelecida no Anexo das Metas Fiscais da LDO/2021 era de R$ 

6.045.844,00 e foi devidamente cumprida, tendo em vista o Relatório Resumido da 

Execução Orçamentária Demonstrativo do Resultado Nominal do 6º bimestre de 2021, 

trouxe um valor apurado de R$ 11.410.255,12. 

 

8.5 – MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA 

A meta estabelecida no Anexo das Metas Fiscais da LDO/2021 para a Dívida 

Consolidada Líquida para o exercício de 2021 era de (-R$ 14.550.000,00) e foi 

devidamente cumprida, tendo em vista o Relatório de Gestão Fiscal – Demonstrativo 

da Dívida Consolidada Líquida para o 2º semestre de 2021, foi apurado no valor de (-

R$ 24.527.245,98). 
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9 – RECURSOS APLICADOS NOS PROGRAMA DE GOVERNO – CONSOLIDADO 

Os programas incluídos no Plano Plurianual 2018-2021 e fixados na Lei Orçamentária 

Anual do exercício foram aplicados da seguinte forma: 

 

PROGRAMA 
VALOR 

EMPENHADO 
(R$) 

VALOR 
LIQUIDADO (R$) 

0001 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS 2.700.889,54 2.700.889,54 

0002 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL 1.201.103,18 1.177.066,30 

0003 - SEGURANÇA SOCIAL 36.865,24 36.490,18 

0004 - GESTÃO ADMINISTRATIVO DO PROCESSO JUDICIÁRIO 938.417,44 935.619,00 

0005 - GESTÃO FAZENDÁRIA 1.537.123,30 1.469.121,73 

0006 - CONTRIBUIÇÕES, PRECATÓRIOS E ENCARGOS FINANCEIROS 1.387.852,47 1.318.402,08 

0007 - GESTÃO ADMINISTRATIVA 2.954.002,66 2.853.992,48 

0008 - MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 628.773,46 580.884,88 

0009 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO 283.864,54 277.647,74 

0010 - FORTALECIMENTO ECONÔMICO DA CIDADE 75,30 75,30 

0011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO 3.259.127,22 3.146.332,02 

0012 - GESTÃO ESCOLAR 20.955.043,60 20.671.130,88 

0013 - EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE ESCOLAR 2.496.441,95 2.438.742,00 

0015 - ENSINO SUPERIOR 353.547,46 351.290,59 

0016 – GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO 2.451.540,76 2.315.950,61 
0017 – EXPANSÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DO 
MUNICÍPIO 

4.918.013,59 4.879.590,22 

0018 – MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE 10.269.775,38 9.978.627,56 

0019 – IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 1.315.428,87 1.186.668,09 

0020 – IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 1.234.426,33 1.209.004,70 

0022 - GESTÃO DA POLÍTICA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.488.174,87 1.451.304,88 

0023 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 931.071,95 916.235,03 

0024 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 482.432,73 471.776,27 

0025 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE 453.304,15 444.376,82 

0026 - REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 62.590,00 62.590,00 

0029 - PROMOVER AÇÕES DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TUSISMO 574.622,77 488.884,29 

0030 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 305.937,50 136.557,50 

0031 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ESPORTE 113.592,03 111.450,57 

0032 - EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 323.967,44 311.353,80 

0033 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MEIO AMBIENTE 378.438,11 361.551,17 

0035 - PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL 717,50 717,50 

0036 - PROMOÇÃO E GESTÃO CULTURAL 824.096,48 373.728,11 

0037 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AGRICULTURA 551.248,83 543.544,70 

0038 - FORTALECIMENTOS DOS SETORES RURAIS 422.152,93 404.325,62 

0039 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PESCA 144.708,17 75.085,25 

0040 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA OBRAS E SERVIÇOS 5.276.577,06 5.058.715,21 

0041 - MOBILIDADE URBANA 674.190,56 484.029,64 

0043 - MANUTENÇÃO DA CIDADE 9.500.723,29 8.019.720,38 

0044 - CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA 273.758,46 271.006,74 

TOTAL DOS PROGRAMAS 81.704.617,12 77.514.479,38 
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10 – RECURSOS APLICADOS POR FUNÇÃO 

 

As Despesas realizadas por funções de governo no exercício de 2021 foram às 

seguintes: 

FUNÇÃO 
VALOR 

EMPENHADO (R$) 
% 

VALOR LIQUIDADO 
(R$) 

% 

01 - LEGISLATIVA 2.700.889,54 3,31 2.700.889,54 3,48 

02 - JUDICIÁRIA 938.417,44 1,15 935.619,00 1,21 

04 - ADMINISTRAÇÃO 12.155.202,66 14,88 11.688.435,08 15,08 

06 - SEGURANÇA 36.865,24 0,05 36.490,18 0,05 

08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.417.573,70 4,18 3.346.283,00 4,32 

10 – SAÚDE 20.189.184,93 24,71 19.569.841,18 25,25 

12 - EDUCAÇÃO 27.064.160,23 33,12 26.607.495,49 34,33 

13 - CULTURA 824.096,48 1,01 373.728,11 0,48 

15 - URBANISMO 10.174.913,85 12,45 8.503.750,02 10,97 

18 – GESTÃO AMBIENTAL 379.155,61 0,46 362.268,67 0,47 

20 - AGRICULTURA 973.401,76 1,19 947.870,32 1,22 

23 – COMÉRCIO SERVIÇOS 1.025.343,74 1,25 700.602,34 0,90 

27 – DESPORTO E LAZER 437.559,47 0,54 422.804,37 0,55 

28 – ENCARGOS ESPECIAIS 1.387.852,47 1,70 1.318.402,08 1,70 

TOTAL DAS FUNÇÕES 81.704.617,12 100 77.514.479,38 100 

 

 

11 – RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS 

Em se tratando das estratégias operacionais adotadas pelo Município para 

recuperação dos créditos tributários municipais, a Procuradoria Geral do Município de 

Piúma-ES, adotou as seguintes medidas, durante o exercício de 2021: 

 

 Foi elaborada e aprovada a Lei Municipal nº 2.392, de 17 de maio de 2021, que 

instituiu o "Programa de Recuperação Fiscal", que teve por objetivo incentivar o 

pagamento dos créditos tributários e não-tributários, de pessoas físicas ou jurídicas, 

no valor de até 1.000 UFMP (Unidades Fiscais do Município de Piúma), 

correspondente no ano de 2021 à quantia de R$ 3.630,00 (três mil seiscentos e 

trinta reais), inscritos ou não em dívida ativa, em fase de cobrança administrativa 

ou judicial, excetuando os que tinham sido objeto de parcelamento anterior não 
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integralmente quitado.  Diante desse programa, o Poder Executivo buscou 

aumentar o recebimento dos créditos tributários e não-tributários e redução dos 

processos judiciais instaurados, bem como diminuição de eventuais cobranças 

administrativas.  

 

 No que tange aos créditos inscritos em Dívida Ativa, a Procuradoria Municipal 

recebeu da Secretaria de Administração e Finanças relação dos devedores 

inscritos em dívida ativa, relativo aos exercícios fiscais de 2017, 2018 e 2019, com 

o escopo de realizar o controle de legalidade desses débitos e, consequentemente 

ajuizar as respectivas ações de execuções fiscais eletrônicas, aqui considerando 

os créditos referentes aos tributos municipais.  

 

 Como forma de primar pela eficiência ao serviço público, a Procuradoria obteve 

acesso ao sistema tributário da Prefeitura de Piúma, possibilitando a simples 

consulta – sem possibilidade de efetuar alterações - das dívidas existentes e dos 

dados dos contribuintes, com o objetivo de efetuar integralização dos setores, 

buscando a qualidade e o rendimento funcional. 

 

 A Procuradoria tem sempre solicitado ao Secretário de Fazenda que providencie, 

com urgência, a atualização do cadastro municipal, com a inclusão de endereços 

corretos, bem como número de CPF, CNPJ de todos os contribuintes, pois as 

execuções fiscais sem esses dados restam infrutíferas. Como se não bastasse, 

com relação aos contribuintes falecidos, há diversas solicitações para que nas 

CDA’s (Certidão de Dívida Ativa) conste a representação adequada do espólio, seja 

por meio do administrador provisório, inventariante ou herdeiro, a fim da possibilitar 

a propositura adequada das execuções fiscais.  

 

 A Procuradoria enviou para o Setor Tributário um modelo de CDA para utilização, 

com objetivo de evitar alegações de vícios e, consequentemente a nulidade do título 

executivo. Com o propósito de concretizar a melhoraria na CDA, foram realizadas 

solicitações para que a empresa E&L providencie as adequações pertinentes no 

sistema tributário.    
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 Em decorrência, da necessidade da atualização constante dos cadastros 

municipais, a Secretaria de Fazenda Municipal de Piúma elaborou convênio com a 

Receita Federal para utilização do programa SEPRO (Serviço Federal de 

Processamento de Dados), visando a troca de dados e por meio de uma atuação 

integrada obter acesso aos CPF ou CNPJ dos administrados/devedores.  

 
 

12 – PRECATÓRIOS 

No demonstrativo constante do arquivo I-A-RELPRE – “Relação consolidada dos 

precatórios judiciais pagos, baixados e inscritos no exercício, acompanhado da 

relação de inscrições por ordem cronológica”, parte integrante desta Prestação de 

contas, ficou apenas um saldo para ser quitado no próximo exercício de R$ 83.556,14. 

 

 

13 – RENÚNCIA DE RECEITA  

O Município de Piúma-ES, realizou renúncia de receitas no exercício de 2021, no valor 

de R$ 1.108.691,16 referente anistia devidamente autorizado pela Lei Municipal nº. 

2392/2021 (REFIS), e concessão de isenções em caráter geral (benefícios previstos 

no Código Tributário Municipal – Lei n°. 879/2000 e suas alterações), devidamente 

demonstrados no arquivo DEMRE enviado na PCA 2021. 

 

 

14 – GASTOS COM PUBLICIDADE 

O quadro abaixo demonstra o montante dos gastos com publicidade consolidado 

Prefeitura Municipal e Fundo Municipal de Saúde de Piúma-ES, realizados no 

exercício de 2021:  
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UG DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
VALOR ANUAL 

2021 (R$) 

Prefeitura Municipal de Piúma e 

Fundo Municipal de Saúde 

Publicidade de atos oficiais e 

institucionais 
22.057,89 

TOTAL  22.057,89 

 

15 - RECOMENDAÇÕES E/OU DETERMINAÇÕES CONTIDAS NOS PARECERES 

PRÉVIOS EMITIDOS PELO TCEES 

 

O Município de Piúma recebeu, durante o exercício fiscal de 2021, foi oficiado 

pelo TCEES (Ofício 4177/2021-1), da expedição do Parecer Prévio TC nº 057/2021 

– 2ª Câmara, que recomendou ao Legislativo Municipal de Piúma pela aprovação 

das contas do Sr. José Ricardo Pereira da Costa e da Sra. Regina Martha Scherres 

Rocha, responsáveis pela Prefeitura Municipal de Piúma, no exercício de 2019, nos 

termos do art. 80, I, da Lei Complementar n. º 621/2012 c/c o art. 132, inciso I, do 

Regimento Interno desta Corte de Contas. 

No citado parecer prévio constou determinação ao Chefe do Executivo Municipal de 

Piúma para que, na forma do art. 481 da LC n. 101/2000, dê ampla divulgação, 

inclusive em meios eletrônicos de acesso público, à prestação de contas relativa ao 

exercício financeiro sob análise e ao presente Parecer Prévio. 

Em detrimento da determinação da Corte de Contas, registramos que as informações 

sobre as Prestações de Contas Anuais da UG Prefeitura (PMP) e UG Fundo Municipal 

de Saúde (FMS), remetidas ao TCEES, bem como o resultado de seus julgamentos 

pelo citado Órgão e pelo Poder Legislativo Municipal de Piúma, são publicadas no 

 

1 Lei 101/2000, Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla 
divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis de diretrizes 
orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da 
Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos. 
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Portal da Transparência (https://www.piuma.es.gov.br/portal/controladoria/pca), onde 

podem ser acessadas livremente pela população a série histórica desde 2005, 

inclusive com as publicações dos Pareceres Prévios e Acórdãos emitidos pelo 

TCEES, e as Resoluções da Câmara Municipal de Piúma (CMP), sobre o julgamento 

dos Pareceres Prévios. 

Quanto a recomendação contida no item 1.2.12 do Acórdão TC nº 01106/2020-8 - 2ª 

Câmara, que julgou as contas dos Ordenadores de Despesa do Fundo Municipal de 

Saúde do exercício de 2019, a Sra. Ana Luiza Ferreira Mathias, o Sr. Alexandre 

Marconi Da Silva, e o Sr. Fayer Fonseca Ferreira, o Setor Contábil da Secretaria 

Municipal de Finanças e Fazenda já adotou as medidas pertinentes para atendimento 

da recomendação. 

Portanto, a Prefeitura atendeu prontamente todas as recomendações e/ou 

determinações contidas nos Pareceres Prévios emitidos pelo TCEES. 

 
16 – ATIVIDADES DE GESTÃO - PROJETOS, AÇÕES E ENTREGAS 

RELEVANTES. 

Importante destacar o comprometimento para alcançar os melhores resultados e as 

entregas tão necessárias à população desde o primeiro ano. Diversas ações e projetos 

foram concretizados nesse exercício e a seguir apresentamos uma síntese destas 

principais entregas, projetos e ações desenvolvidos e estamos elencando por macro 

atividades, assim distribuídos: 

 

2 Acórdão TC nº 01106/2020-8 - 2ª Câmara 
1.2. RECOMENDAR ao Fundo Municipal de Saúde de Piúma, na pessoa de seu atual gestor ou outro 
que vier a lhe substituir, que:  
1.2.1 que adote providências administrativas cabíveis junto ao setor de contabilidade visando a 
parametrização do seu sistema contábil de forma a garantir que dados contábeis, encaminhados ao 
TCEES no formato de remessas mensais (PCM), não venham a sofrer alterações ou modificações 
posteriores, passando a adotar mecanismos de fechamento mensal e ajustes contábeis necessários 
dentro dos períodos ainda abertos, conforme a boa prática contábil e definições constantes das normas 
de contabilidade aplicadas ao setor público;  
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Atividades relacionadas a Cultura 

Atividades relacionadas ao Turismo, Lazer e Esporte 

Atividades relacionadas a Obras e aos Serviços Públicos 

Atividades relacionadas ao Meio Ambiente 

Atividades relacionadas a Agricultura e a Pesca 

Atividades relacionadas a Assistência Social 

Atividades relacionadas a Educação



MUNICÍPIO DE PIÚMA 
 

33  

17 - ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA 

17.1 - PRINCIPAIS AÇÕES E PROJETOS CONCRETIZADOS NO EXERCÍCIO DE 

2021 

A Secretaria Municipal de Cultura de Piúma foi criada no ano de 2009 através da Lei 

nº1.507, de 19 de novembro de 2019. Em 2014 passou por uma grande reformulação 

devido a aprovação da Lei nº 2.031, de 19 de dezembro de 2014, que dispõe sobre o 

Sistema Municipal de Cultura de Piúma, seus princípios, objetivos, estrutura, 

organização, gestão, inter-relações entre os seus componentes, recursos humanos e 

financiamento.  

A Secretaria de Cultura tem como objetivo fomentar ações e grupos que desenvolvem 

movimentos culturais resgatando a memória, a cultura e a arte, tendo como meta o 

desenvolvimento e crescimento dos segmentos culturais e históricos no município, 

auxiliando e estimulando as comunidades com seus eventos e produções artísticos 

culturais, reforçando a sua história. 

A política municipal de cultura estabelece o papel do poder público municipal na 

gestão da cultura, explicita os direitos culturais que devem ser assegurados a todos 

os munícipes e define pressupostos que fundamentam as políticas, programas, 

projetos e ações formuladas e executadas pela Prefeitura do Município de Piúma, com 

a participação da sociedade, no campo da cultura. 

 

17.2 - AÇÕES DESENVOLVIDAS EM 2021 

No início de 2021, ao iniciar uma nova gestão onde o cenário se tornou ainda mais 

adverso do que no ano 2020, em virtude da Pandemia do Corona Vírus, que fez a 

Gestão Pública rever o planejamento de suas ações, buscando otimizar os recursos 

públicos disponíveis a fim de utilizá-los de maneira responsável, na direção de tomada 

de decisões resolutivas, visando sempre a melhoria contínua dos serviços prestados 

à população. 
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Na alta temporada a Secretaria de 

Cultura junto com a Secretaria de Saúde 

e a Secretaria de Turismo realizamos 

diversos trabalhos com muita 

intensidade para conscientizar os 

turistas, visitantes e a população em 

geral quanto aglomeração, quanto ao 

momento crítico que o Estado do Espírito 

Santo e o Município estava passando 

 

 
 
 

 
 
                  .  
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Buscando nos arquivos da Secretaria de 

Cultura encontramos pouco material 

quanto ao cadastro dos fazedores de 

cultura, artistas, bandas, etc. 

Considerando que no ano de 2020 foi 

realizado o cadastro dos espaços 

culturais via Secretaria de Estado de 

Cultura para execução do Inciso II da Lei 

Aldir Blanc, faz-se necessário realizar o 

cadastro dos demais fazedores de 

cultura para iniciar o procedimento 

quanto a execução do Inciso III. No mês 

de fevereiro iniciamos o cadastro e 

deixamos aberto por todo o ano de 2021.  
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Em março considerando ainda 

que não poderíamos realizar 

atividades com público, 

realizamos uma homenagem aos 

artesãos de Piúma, buscando a 

valorização do artesão, 

reconhecendo sua contribuição 

para a história do município e a 

geração de renda. Foi realizado 

gravações com diversos artesãos 

onde intitulamos o nome do 

projeto de “Falas Piumenses”. 

 

                                    

Buscando fortalecer uma parte de nossa história que ainda está um pouco 

desconhecida realizamos em parceira com o Professor Leonardo Bourguignon e a 

UFES, foi promovido uma roda de conversa através de Live, o encontro “Ecos da 

Rebelião Indígena de Rerigtiba e Orobó de 1742. 
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Em abril em formato de Live, continuamos com o projeto “Falas Piumenses” e 

realizamos a semana do livro, com escritores locais e dicas de leitura em nossas redes 

sociais de livros de autores Piumenses. 
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Em maio buscamos fortalecer o artesanato local, realizamos atividades em conjunto 

com ADERES e as associações de artesanato.  

                  

Ainda no mês de maio, intensificamos nas redes sociais da Prefeitura a divulgação 

dos editais promovidos pela Secretaria de Estado de Cultura para fortalecer e ajudar 

os artistas locais bem como de todo o Estado. 
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Final de maio início de junho, visando resgatar a Festa de maior tradição em nosso 

Município “Festa dos Pescadores”, iniciamos uma sequência de reuniões com as 

bandas locais, uma vez que alguns deles estavam prejudicados pelo efeito da 

Pandemia, onde todas as apresentações artísticas com público foram suspensas. 

Em junho, a Secretaria de Cultura junto com a Secretaria de Turismo, mediante a 

impossibilidade da realização da “Festa dos Pescadores” na forma presencial, 

realizamos em formato de Live, fato inédito no Município de Piúma, mantendo toda a 

tradição da festa, com a realização do Concurso da Rainha dos Pescadores, Show de 

Calouros, apresentações artísticas com as bandas locais. 
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Ainda no mês de junho, incluímos na programação da festa a realização do Sarau, 

criando um importante marco na cultura do município. 
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Em agosto e setembro trabalhamos o fortalecimento do artesanato junto com 

ADERES e fortalecimento e empoderamento da População Negra do Sul do Estado 

do Espirito Santo, com a realização da roda de conversa tricotando afetos. 

                

 

Em outubro e novembro a Secretaria Municipal de Cultura dedicou-se ao Edital 

Cultural 001/2021, visando à seleção e a premiação de projetos culturais de pessoas 

físicas e jurídicas domiciliadas e sediadas no Município de Piúma, para a realização 

em eventos, Festivais, Festas Populares selecionados por meio deste Edital, 

conforme processo administrativo nº 9197/21 e as medidas de aplicabilidade da Lei 

8.666/93 e com fulcro no inciso III, do art. 2.º da Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho 

de 2020 e do Decreto Municipal nº 2.309, de 14 de Setembro de 2021, que dispõe 

sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas em 

decorrência dos efeitos econômicos e sociais da pandemia da COVID-19, adotadas 

pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020 e alterado pelo decreto Federal 

nº 10.751 de 22 de julho de 2021. 

O Edital Emergencial foi realizado para executar o Inciso III da Lei Aldir Blanc, e foi 

dividido da seguinte forma: 
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Categoria I Artes cênicas; 

Categoria II Literatura; 

Categoria III Música; 

Categoria IV Artesanato; 

Categoria V Arte Contemporânea; 

Onde foram contemplados: 

Categoria I Artes cênicas – 04 projetos 

Categoria II Literatura – 03 projetos 

Categoria III Música – 11 projetos 

Categoria IV Artesanato – 06 projetos 

Categoria V Arte Contemporânea – 04 projetos 

 

Em novembro trabalhamos o resgate da autoestima do cidadão Piumense, vivemos 

momentos de muita dificuldade e reclusão, a pandemia afastou as pessoas, nos 

impediu de abraçar e trocar afeto. O Natal é o momento ideal de união da família, 

mediante todo esse momento vivido, realizamos o 1º Natal Luz de Piúma, momento 

único para a população Piumense, a Praça Dona Carmem passou por uma reforma e 
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nós decidimos decorar a Praça para aumentar a autoestima do cidadão e também 

criar um atrativo turístico para nosso município. 
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Em dezembro, aproveitando o sucesso da decoração de natal, realizamos o 1º Natal 

Encantado de Piúma, momento único proporcionado a nossos cidadãos, trazendo 

bem-estar e alegria para o momento de dificuldade. 
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18 - ATIVIDADES RELACIONADAS AO TURISMO 

18.1 - PRINCIPAIS AÇÕES E PROJETOS CONCRETIZADOS NO EXERCÍCIO DE 

2021 

 

 

Meu Carna da Saudade – Em conjunto 

com a Secretaria Municipal de Cultura em 

um ano de Pandemia do Covid – 19, 

enfatizamos que a Pandemia não acabou e 

apesar de não podermos viver o Carnaval, 

levantamos memórias de quem já vivenciou 

o Carnaval em Piúma. 

 
 

 
 
 
 
Festa dos Pescadores – Em conjunto 

com a Secretaria Municipal de Cultura 

– A tradicional Festa dos Pescadores foi 

voltada com a programação 100% on-

line em virtude da Pan- demia do Covid 

– 19. A programação de 4 dias de 

festas em formato live ( 26,27,28 e 

29/06 ) con- tou com a participação dos 

músicos locais, bandas da região, palco 

livre com Sarau, vídeos em 

homenagem aos pescadores e 

procissão marítima, remaria, tradicionais brincadeiras no cais/porto e concurso de 

shows de calouros e garota rainha dos pescadores. 
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Inauguração do Parque Infantil – Em conjunto 

com a Secretaria Municipal de Cultura- Objetivo de 

proporcionar um local de diversão e alegria para 

crianças e família do Município, ofe- recendo um 

ambiente saudável e momentos de lazer. 

Foram instalados nos seguintes locais: Entrada da 

Ilha do Gambá, Praça Dona Cármen, Praça do 

Portinho, Praça do Piuminas, Praça do Nova 

Esperança, Praça Niterói. 
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Academia Popular – Em conjunto com a 

Secretaria Municipal de Cultura, Objetivo 

em incentivar a todos a praticar atividade 

física, ao público sedentário, 

proporcionando aos usuários benefícios 

como controle diário do sono, bem-estar 

físico e mental, em ambiente saudável, e 

ao ar livre. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

1º Natal Luz – Em conjunto com a 

Secretaria Municipal de Cultura, com 

Objetivo trazer ao turista e moradores 

de Piúma o espírito natalino, repleto 

de alegria, paz e diversão. Proporcio- 

nando a toda família o momento de 

lazer no seu próprio município. 
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Corrida de Emancipação – Objetivo 

de apoiar os corredores piumenses e 

demais po- pulação, incentivando 

atividade física para cuidado e melhoria 

da qualidade de vida. 
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Contratação Guarda-vidas – Em conjunto com a Secretaria 

Municipal de Cultura, Ob- jetivo de preservar a segurança dos turistas 

e moradores do município, proporcionando tranquili- dade e 

conscientização a toda população. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Turista Legal é Turista Consciente – Em conjunto com a 

Secretaria Municipal de Cul- tura Objetivo de Conscientizar aos 

moradores e turistas realizamos ações de prevenção, e a im- 

portância do distanciamento social nas praias, quadras, comércio e 

etc. 
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19 - ATIVIDADES RELACIONADAS A OBRAS E AOS SERVIÇOS PÚBLICOS 

Este documento dispõe acerca das ações planejadas, em andamento, executadas e 

concluídas pela SEMOS, entre o período de janeiro     e dezembro do ano de 2021. 

Conforme observa-se das informações acostadas ao presente relatório, nota-se que 

muitas são as atribuições destinadas a Secretaria de Obras e Serviços, tanto nos 

serviços rotineiros e de manutenção, quanto àqueles destinados à projetos e 

execuções de obras para atender a população, assim, em relação as ações feitas pela 

equipe SEMOS, observa-se que essas englobam desde projetos, execuções de 

obras, planejamentos até atividades rotineiras.  

Assim, em atenção Lei Municipal nº 1.426/2009 e suas alterações e Decreto Municipal 

nº 500/2012, ressalta-se:  

A Secretaria Municipal de Obras e Serviços é o órgão que tem por competência: 

I - executar atividades concernentes à construção e à conservação de vias, obras 

públicas e instalações em geral, para a prestação de serviços públicos à comunidade; 

II - elaborar projetos de obras públicas municipais e os respectivos orçamentos; 

III - programar e controlar a execução das obras públicas do Município; 

IV - executar trabalhos topográficos para obras e serviços a cargo da Prefeitura; 

V - executar as atividades de construção de redes de drenagem, de esgotos e canais; 

VI - executar os projetos de conservação e reforma dos bens imóveis do Município; 

VII - acompanhar, controlar e fiscalizar as obras públicas realizadas por empreitadas, 

a cargo da Secretaria; 

VIII - propor, em colaboração com a Secretaria Municipal de Finanças e Fazenda, 

projetos referentes a estrutura viária do Município;  

IX - executar as atividades relacionadas com a abertura de vias e logradouros 

públicos; 
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X - executar o estudo para desapropriação das áreas destinadas à realização de obras 

públicas; 

XI - fiscalizar as edificações particulares, no sentido de dar cumprimento às normas 

estabelecidas no Código de Obras do Município; 

XII - exercer as atividades de concessão de alvarás de licença de obras e “habite-se”; 

XIII - numerar e emplacar os prédios, públicos e particulares; 

XIV - propor políticas de serviços públicos compatíveis com as necessidades da 

população, não estabele-cidos em outras áreas; 

XV - fabricar produtos e equipamentos para atender os serviços públicos; 

XVI - elaborar estudos técnicos e projetos, referentes à limpeza e a destinação final 

do lixo; 

XVII - executar a conservação e a manutenção de parques, hortos, praças e jardins 

públicos, além do desenvolvimento de áreas verdes e a arborização de vias e 

logradouros públicos; 

XVIII - implantar e manter a sinalização de praças e logradouros; 

XIX - manter os serviços de iluminação de logradouros públicos; 

XX - administrar e manter os cemitérios públicos; 

XXI - elaborar e executar projetos para parques, praças de esportes e áreas de lazer; 

XXII - elaborar, em coordenação com as Secretarias específicas, as normas 

referentes às posturas muni-cipais, bem como a fiscalização do cumprimento 

daquelas não atribuídas a outros órgãos; 

XXIII - acompanhar a execução de programas, projetos e atividades que lhes são 

afetos.  

A Secretaria Municipal de Obras e Serviços compreende as seguintes áreas de 

atuação:  
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I - Divisão de Trabalhos do Gabinete; 

II - Setor de Atendimento e Secretaria; 

III - Serviço de Manutenção Urbana; 

XVI - Coordenadoria de Serviços Urbanos; 

XVII - Serviço de Coleta de Lixo; 

XVIII - Divisão de Limpeza, Varrição e Capina de Vias; 

XIX - Seção de Varrição; 

XX - Serviço de Varrição e Capina; 

XXI - Divisão de Manutenção de Vias Pluviais, Bueiros e Esgotamento Sanitário; 

XXII - Divisão de Manutenção de Parques, Jardins e Cemitérios; 

XXIII - Seção de Parques e Jardins; 

XXIV - Serviço de Cemitérios; 

XXV - Divisão de Serviços de Manutenção e de Serviços Extraordinários; 

XXVI - Coordenadoria de Trabalho e Conservação de Pavimentação e Drenagem; 

XXVII - Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura; 

XXVIII - Setor de Conservação de Edificações Públicas; 

XXIX - Seção de Obras e Posturas; 

XXX - Setor de Fiscalização de Edificações; 

XXXI - Serviço de Fiscalização de Posturas; 

XXXII - Supervisão de Projetos; 

XXXIII - Coordenação de Projetos de Engenharia. 
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Ante todas as atribuições supra mencionadas, abaixo encontram-se as informações 

das ações que foram realizadas, vislumbra-se para melhor entedimento que a SEMOS 

é subdividida entre obras e serviços, de tal forma que são ofertados para a população  

os serviços de caçamba, limpa-fossa, varrição, capina, poda de árvores, análises de 

projetos, fiscalização de obras privadas, iluminação pública, além de elaboração de 

projetos com os devidos processos licitatórios e as execuções das obras.  

Diante dessas considerações, passamos a expor:  

 

19.1 - PROJETOS:  

Os projetos listados abaixo foram elaborados pela Secretaria de Obras e Serviços por 

intermédio do Setor de engenharia, o qual confeccionou os projetos executivos, 

arquitetônico e elétricos, memoriais descritivos, memórias de cálculos, cronogramas 

físicos-financeiros, e planilhas orçamentárias. Ressalta-se que para esses projetos é 

demandado muito esforço de todos os servidores do Setor de Engenharia, a um por 

serem considerados complexos, a dois por demandar tempo para confeccioná-los.  

Dentre todos os projetos já confeccionados no ano de 2021, destaca-se que alguns 

eles encontram-se ainda em processo de confecção, vez que este fator varia de 

acordo com o grau de complexidade e prioridade, ao passo que outros resultaram em 

processos licitatórios, os quais estarão dispostos nos respectivos tópicos.  

Passamos a expor de maneira sucinta, os projetos confeccionados pela equipe: 

PROJETO DAS RUAS: Por meio do Setor de engenharia, elaborou-se diversos 

projetos para pavimentação de ruas em nosso município, sendo-as: Rua Bauru, Adalto 

Pires Martins, Antônio Maurício Pinto, Cupertino Furtado, Franklin Ferreira de Souza, 

Ipatinga, Av. Nossa Senha dos Navegantes, Rua Menino Deus, Vitorino Costa e Rua 

Ramiro Rodrigues, as quais encontram abaixo assinaladas, respectivamente:
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PROJETO CASA DO CIDADÃO:  
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PROJETO CALÇADA CIDADÃ RUA FELICINDO LOPES, BAIRRO ACAIACA: 
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PROJETO CALÇAMENTO DA RUA PAULO FREIRE BAIRRO ACAIACA: 
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CALÇAMENTO DA RUA JOÃO ABRAÃO, BAIRRO ACAIACA: 
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PROJETO PAVIMENTAÇÃO ZONA RURAL ITINGA: 
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PROJETO REFORMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CÉU AZUL E VITÓRIA BOSSATO: 
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PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA UBS BAIRRO ITAPUTANGA: 
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PROJETO COMPLEXO ESPORTIVO WILLIAM DAMASCENO:  
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Considerando que os projetos podem ser excessivamente complexos e demandarem 

certo lapso temporal que é benéfico à Administração Pública, a SEMOS notou, junto 

à outras Secretarias, vez que o Setor de Engenharia é responsável pelos projetos 

elaborados pelas demais Secretarias, a necessidade de contratação de uma empresa 

especialista em confecção de projetos. Assim, destaca-se que houve a contratação 

da mesma sob contrato de nº 093/2021. Destaca-se que até a presente data, os 

projetos confeccionados pela empresa tórios foram: projeto praça dona carmem; 

projeto almoxarifado da SEMOS. os processos licitatórios para aquisições de 

materiais ou demais equipamentos conforme detalhados abaixo.  

2.LICITAÇÕES: Considerando que alguns projetos são confeccionados na intenção 

de realizar a licitação para posterior execução da obra, alguns projetos anteriormente 

confeccionados tornaram-se processos licitatórios.  

Há também 

AQUISIÇÃO MATERIAL: A Secretaria de Obras e Serviços confeccionou ata a qual 

encontra-se licitada sob processo de nº 8929/2021.  

AQUISIÇÃO CESTO AÉREO: A Secretaria de Obras e Serviços adquiriu o veículo o 

qual encontra-se sob contrato de nº 091/2021.  

AQUISIÇÃO MINI CARREGADEIRA: O processo licitatório para aquisição do veículo 

encontra-se aberta sob o nº 8.830/2021.  

AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL: A Secretaria de Obras e 

Serviços, por meio do processo licitatório sob o nº 7896/2021, adquiriu EPI’s.    

AQUISIÇÃO TOKEN: A Secretaria de Obras e Serviços, por meio do processo 

licitatório sob o nº 007.316/2021, adquiriu Token de assinatura eletrônica para servidor 

da Secretaria.     

AQUISIÇÃO GRELHA: Aquisição de grelha de ferro fundido (boca de lobo) pela 

Secretaria Municipal de Obras e Serviços, sob o nº do processo licitatório 3832/2021.  

CONTRATAÇÃO EMPRESA PROJETOS: Contratação de empresa especializada na 

elaboração das peças técnicas e gráficas necessárias e indispensáveis a execução 
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de obras públicas com tipologias e complexidades variadas e outras atividades 

correlatas, por unidades de medidas (m, m:, m3, kva), sob o nº 093/2021.  

ADESÃO MÁQUINAS PESADAS: Adesão a ata de registro de preços nº 0083/2020, 

oriunda do pregão presencial para registro de preços nº 000023/2020, processo 

administrativo nº 016.742/2020, do município de marataízes/es, cujo objeto é a 

locação de caminhões e máquinas pesadas com combustível, motorista, ajudante e 

operador.  

ILUMINAÇÃO PONTE PIUMINAS E ITAPUTANGA: Contratação de empresa para 

execução de serviços de instalação de postes para iluminação das pontes de 

Itaputanga e Piuminas, sob o nº 7693/2021.  

CONTRATAÇÃO SOFTWARE ILUMINAÇÃO PÚBLICA: Contratação de empresa 

para locação de software para gestão de iluminação publica, sob o nº 4114/2021.   

INSTALAÇÃO ELÉTRICA: Aquisição de material elétrico para manutenção da 

iluminação publica sob o nº 9.634/2021.  

AQUISIÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA: Aquisição de Caçamba Estacionária 

(Caçamba para Entulhos) sob o nº 8615/2021.  

ATA ILUMINAÇÃO PÚBLICA: Aquisição de iluminarias e projetores LED, sob o 

processo nº 9056/2021.  

PAVIMENTAÇÃO DA RUA PAULO FREIRE e RUA JOÃO ABRAÃO, RUA OSCAR 

RODRIGUES DE OLIVEIRA: Contratação de empresa especializada para a execução 

de serviços de Drenagem e Pavimentação da Rua Paulo Freire e Trecho da Rua Oscar 

Rodrigues de Oliveira, Loteamento Rosamar e Bairro Jardim Maily no Município de 

Piúma/ES, sob o nº 006405/2021.  

ASSINATURA CONTRATO TRANSPORTE REVSOL: Contratação de empresa 

especializada em transporte de carga em veículo tipo basculante com motorista, 

contratado sob o nº 11202/2020.  
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19.2 OBRAS EXECUTADAS:  

A SEMOS realiza também, com sua própria equipe, diversas atividades pela cidade, 

manutenção de praças, intervenção em vias públicas, e demais atividades 

necessárias para atender a população.  

Assim, conforme nota-se nas fotos acostadas ao presente, a equipe executou obras, 

reparos, reformas, e afins em prédios públicas, vias públicas. Todas essas atividades 

foram executadas com zelo por nossos servidores que não medem esforços para 

manter nossa cidade linda.  

REFORMA DA ANTIGA CASA DE PASSAGEM: 
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REFORMA DA PRAÇA DONA CARMEM, BAIRRO JARDIM MAILY:  
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PAVIMENTAÇÃO RUA ANTÔNIO FABIANO RIBEIRO BAIRRO MONTE AGHÁ II  
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REFORMA DO POLO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALÇAMENTO DA RUA TERÊNCIO RIBEIRO, BAIRRO ROSAMAR:  
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REFORMA DA PRAÇA TAMARINDO, BAIRRO TAMARINDO:  
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ILUMINAÇÃO DAS PONTES DE ITAPUTANGA E PIUMINAS:  
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REFORMA DA PRAÇA ITAPUTANGA, BAIRRO ITAPUTANGA: 
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19.3 - SERVIÇOS URBANOS:  

Conforme já mencionado, a SEMOS atua também na execução de serviços urbanos, 

os quais atendem diretamente a população, sendo necessário apenas a realização do 

agendamento do serviço, que também é realizado pela nossa equipe. Alguns desses 

serviços urbanos são realizados por empresas contratadas pela Administração, outros 

são realizados diretamente pelos servidores de nossa equipe. Nota-se que a 

Secretaria oferta diversos serviços à população, e conforme tabela abaixo.  

19.4 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA:  

A administração promoveu a contratação de Empresa Especializada em prestação de 

Serviços para Manutenção Preventiva, Corretiva, Remodelação, Eficientização e de 

Ampliação do Sistema de Iluminação Pública do Município de Piúma/ES, a qual 

encontra-se contratada sob o nº 577/2021.  

 

19.5 - LIMPA FOSSA:  

Há contratação de empresa especializada para realização de serviços de limpa fossa 

sob contrato de nº 15/2017, 6º termo de aditivo 5706/2021.  

19.6 - VARRIÇÃO/CAPINA/ROÇADA/LIMPEZA DE BUEIRO:  

Há contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza e manutenção de 

vias públicas, tais como: varrição, capina, roçada manual e mecanizada, limpeza de 

sarjetas, meio fio e canaletas, caiação de guias, desobstrução de bueiros, poda de 

árvores com limpeza de galhos secos e retirada de parasitas, recolhimento e 

transporte de resíduos de capina e roçada, sem dedicação exclusiva de mão de obra, 

sob contrato de nº 134/2019, termo de aditivo sob o nº 2584/2021.  

19.7 - COLETA DE LIXO:  

Há contratação de empresa para execução dos serviços de coleta, deslocamento para 

descarga dos resíduos sólidos – classe II – domiciliares, comercial-industriais (com 

características domiciliares), sem dedicação exclusiva de mão de obra, das 



MUNICÍPIO DE PIÚMA 

 

79  

repartições públicas e da limpeza de áreas públicas do município de Piúma/es, sob o 

nº 22.024/2019. 

19.8 - CAÇAMBA ESTACIONÁRIA: 

Este serviço é realizado pela equipe da SEMOS, o qual disponibiliza à população 

caçambas para depósito de entulhos e afins. O agendamento é realizado pela equipe 

administrativa, e a equipe de campo estaciona a caçamba no local agendado e no dia 

seguinte faz a retirada.  

19.9 - PODA DE ÁRVORE:  

Este serviço é realizado pela equipe SEMOS, a qual dispõe de um técnico agrícola e 

sua equipe braçal que realiza a poda e corte de árvores quando necessários, sob o 

crivo da análise da Secretaria de Meio Ambiente.   

19.10 - CEMITÉRIO MUNICIPAL:  

Este serviço realizado pela equipe SEMOS, sendo que há 02 cemitérios municipais, 

os quais ofertam os serviços de exumação, inumação, visitação, manutenção e 

conservação do cemitério.  

19.11. ANÁLISE DE PROJETOS:  

O setor de análise de projetos compreende a análise para posterior aprovação ou 

adequação dos projetos em propriedades privadas, contém um arquiteto responsável 

pela análise. Sendo que no ano de 2021 foram expedidos 47 alvarás de construção; 

34 alvarás habite-se; 14 alvarás de confrontação de medidas; 20 expedições de alvarás de 

unificação.  

19.12 GRUPO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS:  

Este setor oferta ao Munícipe a fiscalização de obras particulares, as quais passam 

sob o crivo de fiscalização do fiscal e de sua equipe, e se for o caso de haver 

irregularidades na obra e desrespeito ao Código de Obras do Município, o fiscal 

expede o auto de notificações. Neste ato, o proprietário da obra irregular deve realizar 

as adequações. No ano de 2021 foram expedidas 20 notificações de irregularidade de 

obras privadas, conforme tabela. 
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19.13. CONSIDERAÇÕES FINAIS DA SECRETARIA DE OBRAS: 

Ante todo exposto, verifica-se que a Secretaria de Obras e Serviços, possui diversas 

atribuições, além de todos os serviços prestados diariamente e diretamente para a 

população, o que resulta em demandas complexas e que levam tempo e dedicação 

da equipe.  

Assim, nota-se que o desempenho no presente ano de 2021 atendeu as expectativas 

e projeções previstas no PPA, LOA e LDO.  

Deste modo, existem ações que se encontram ainda em fase de confecção, outras 

em execução e outras concluídas, sendo que a intenção do próximo ano é a 

continuidade da produção de toda equipe para melhor atender a população, da forma 

mais eficiente possível.  
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20 - ATIVIDADES RELACIONADAS AO MEIO AMBIENTE 

FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 

 

20.1 - ANÁLISE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 

Ao longo do ano de 2021 as análises realizadas nos processos recebidos culminaram 

na emissão do seguinte quantitativo de documentos, visando maior eficiência no 

atendimento aos requerimentos: 

 227 Relatórios de Vistoria; 
 25 Cartas de Anuência de Uso e Ocupação do Solo;  
 23 Termos de Advertência;  
 82 Autos de Notificação;  
 11 Autos de Infração. 

 

20.2 - CHEFIA DE CONTROLE E GESTÃO AMBIENTAL - CCGA 

Em 02 de junho de 2021 o Município de Piúma se declarou apto a exercer o 

Licenciamento Ambiental para as atividades de impacto local. A partir desta data até 

o final do ano de 2021 foram emitidas: 20 Dispensas de Licenciamento Ambiental; 02 

Licenças por Adesão e Compromisso; 03 Licenças Municipais Ambientais de 

Regularização; 02 Licenças Únicas; 

A equipe técnica do setor do CCGA ainda despachou 52 relatórios técnicos em 

atendimento a requerimentos de licenciamentos e autorizações ambientais, além de 

consultas de viabilidade, e demandas de órgão externos como o Ministério Público, 

Câmara de Vereadores, Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – 

IEMA, Associações de moradores, entre outros. 

20.3 - ADMINISTRATIVO SEMMA 

Os processos analisados resultaram na emissão de 135 Ofícios, 171 Memorandos e 

2561 Despachos em nossos processos administrativos 
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20.4 CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO – 

CONDEMASA 

Após o período de pandemia com medidas rigorosas de distanciamento, em 2021 a 

SEMMA realizou a reativação do CONDEMASA, e realizou durante o ano um total de 

7 reuniões periódicas, que aconteceram mensalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.5 - AÇÕES REALIZADAS EM 2021 

A SEMMA tem como base de trabalho o desenvolvimento de projetos ambientais para 

a melhoria da qualidade ambiental do município, e a realização da gestão dos espaços 

naturais protegidos. 

Dia Mundial do Meio Ambiente – 05 de junho 

Foram realizadas ações de educação ambiental em comemoração ao Dia Mundial do 

Meio Ambiente, onde foram doadas mudas de árvores nativas da mata atlântica; 

recolhimento de óleo de cozinha usado e troca em material de limpeza; campanha de 

logística reversa de pilhas e baterias usadas, juntamente com o comércio local. 
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DIA MUNDIAL DE LIMPEZA DE RIOS E PRAIAS 

 Limpeza da praia central e ilha do gambá, em parceria com o Instituto Federal do 

Espírito Santo – IFES, onde foram recolhidos mais de 270 quilos de resíduos.                                                                                                   

 

 

PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E E GATOS - PCPCG 

 

Através da gerência de bem-estar animal aconteceu 

em 2021 a implantação do programa municipal de 

castração de cães e gatos, atendendo todos os 

bairros do município, com prioridade às famílias de 

baixa renda e aos protetores de animais perfazendo 

um total de 233 animais castrados, sendo 93 cadelas, 

44 cães, 59 gatas e 37 gatos.                                 
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REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DE RESTINGA NA PRAIA CENTRAL 

Com material doado através de Compensação Ambiental a SEMMA realizou o 

cercamento e identificação da área onde foram plantadas novas mudas de restinga 

na Praia Central de Piúma. 

 

                                                                    

PROJETO SUBSTITUA O DESCARTÁVEL 

Em parceria com a empresa SAMARCO MINERADORA foram adquiridas 2000 

coqueteleiras que foram doadas aos servidores municipais com o intuito de diminuir o 

consumo de copos descartáveis nos prédios públicos. 
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21 - ATIVIDADES RELACIONADAS A AGRICULTURA E A PESCA 

 
21.1 - ATENDIMENTO A PROTOCOLOS DE SERVIÇOS RURAIS: 

Um dos serviços prestados pela SEMAP a comunidade rural, é o empréstimo de 

máquinas pesadas, para o auxílio direto as demandas do agricultor. Serviços como: 

limpeza de vala, construção de vias de acesso, aração para preparação de solo, 

abertura de poços, entre outros, fazem parte dos atendimentos prestados pela 

secretaria. 

No período de janeiro a dezembro de 2021 a SEMAP atendeu 153 protocolos 

solicitados pelos produtores rurais. Desse total, 11 eram solicitações atrasadas 

referentes ao ano de 2020. A média estimada é de 1 protocolo atendido a cada 1,55 

dias úteis. 

Os anexos dos protocolos atendidos estão nos arquivos da Secretaria Municipal de 

Agricultura e Pesca 

 

 

21.2 - APLICAÇÃO DO REVSOL NAS ESTRADAS RURAIS: 

O REVSOL é um material que é extraído a partir do beneficiamento da escória de aço, 

e substitui outros recursos naturais no revestimento primário de ruas e estradas, 

quando beneficiado de forma correta, tem grande durabilidade, foram relatados casos 

de municípios que instalaram o material em suas estradas vicinais e seus resultados 

perpetuaram por mais de 10 anos sem manutenção. 

O material de REVSOL vem por meio do “Novos Caminhos”, que é um Programa de 

Cooperação Socioambiental entre a ArcelorMittal Tubarão e os poderes públicos 

municipais do estado do Espírito Santo. O acordo firmado entre ArcelorMittal e 

prefeitura foram de 2.000 toneladas de REVSOL por mês para Piúma, em 

contrapartida, o município definiria o local adequado para depositar o material com 

todas as licenças necessárias emitidas, e transportaria o material do centro de 

distribuição até o depósito municipal. 
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A SEMAP, iniciou a aplicação da primeira remessa enviada pela ArcelorMittal no mês 

de setembro. Até o momento foram aplicadas 2.813,23 toneladas do material (ANEXO 

1), que resultou no recapeamento de 1,4 km total de estradas rurais (FOTO 1 e 2). 

Para posterior consulta, as notas fiscais do montante total de toneladas do REVSOL 

doado, se encontra na Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca. 

 

 

 

 

21.3 - ADESÃO DO TRATOR BUDNY (MODELO BDY 7540 S): 

A prefeitura municipal de Piúma por meio da SEAG (Secretaria Estadual de 

Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca), adquiriu via convênio direto Nº. 

Original 002530/2019 (ANEXO 2) com o MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento), um trator agrícola 4x4 (FOTO 3 e 4) da marca BUDNY (modelo BDY 

7540 S) para atender aos agricultores do município. 

O modelo tem como objetivo principal, 

atender as demandas dos produtores 

rurais, serviços como, gradeamento, 

silagem, espalhamento de calcário e 

limpeza de pastos são alguns dos tipos 

de serviços ofertados por essa 

máquina. 
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O convênio federal custeou o repasse 

de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e a 

prefeitura de Piúma entrou com a 

contrapartida de R$ 66.666,67 

(sessenta e seis mil seiscentos e 

sessenta e seis reais e sessenta e sete 

centavos) para a adesão da patrulha 

mecanizada. 

 

 

21.4 - ADESÂO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA XCMG (MODELO XE150BR) 

A prefeitura de Piúma por meio de 

emenda parlamentar do deputado 

estadual Alexandre Quintino junto ao 

governo do estado, uma escavadeira 

hidráulica XCMG (modelo XE150BR) 

(FOTO 5 e 6). 

A máquina contém tecnologia 

necessária para poder atender as 

demandas da comunidade rural e da 

zona urbana. A escavadeira irá auxiliar na obra da orla do município, nos serviços de 

limpeza de vala, na manutenção das estradas rurais, no desassoreamento do rio, na 

regularização dos taludes dos 

barrancos, entre outros serviços 

pesados e com mais complexidade. 

A escavadeira hidráulica veio ao 

município por meio de emenda 

parlamentar do deputado estadual 

Alexandre Quintino, ela teve custo de 

R$ 334.000,00 (trezentos e trinta e 

quatro mil reais) (ANEXO 3). 
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21.5 - ADESÃO DOS ‘PAVIESS’ PARA CALÇAMENTO PARCIAL DA COMUNIDADE 

DE ITINGA 

O Secretaria Estadual de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (SEAG) do 

Governo Estadual do Espírito Santo, por meio de termo de doação (ANEXO 4) do 

programa “Calçamento Rural”, cedeu para o município de Piúma, 1350 m² de 

‘PAVIESS’, material utilizado para calçamento robusto de vias simples, que irá 

pavimentar aproximadamente 275 metros de extensão, da rua principal dos 

moradores da comunidade de Itinga, zona rural do município. 

O calçamento das comunidades rurais é um sonho esperado pelos agricultores e 

moradores da região. Em períodos de chuvas e intempéries, as estradas vicinais ficam 

intransitáveis, causando desconforto e debilitando a mobilidade dos moradores das 

comunidades rurais. 

A doação da SEAG contou com 1350 m² de PAVIESS tipo holandês no valor de R$ 

72.144,00 (setenta e dois mil cento e quarenta e quatro reais), e 550 m de meio fio no 

valor de R$ 14.574,98 (quatorze mil quinhentos e setenta e quatro reais e noventa e 

oito centavos), e a soma total foi de R$ 86.718,98 (oitenta e seis mil setecentos e 

dezoito reais e noventa e oito centavos). Os ‘PAVIESS’ estão estocados no 

almoxarifado da prefeitura de Piúma, aguardando a conclusão da licitação da empresa 

especializada referente a instalação do calçamento na comunidade de Itinga. 

 

21.6 - ADESÃO DOS PIERS FLUTUANTES 

O governo estadual por meio da SEAG (Secretaria de Agricultura, Abastecimento, 

Aquicultura e Pesca) doou para o município de Piúma, 95 m² do píer de plástico 

flutuante (FOTO 7 e 8). Essa doação é referente ao programa de investimento e 

desenvolvimento da pesca e aquicultura no estado do Espírito Santo. 

Conhecido pela versatilidade e durabilidade, o píer flutuante é uma estrutura 

ecologicamente correta que pode ser aplicada tanto em água doce como salgada. 

Trata-se de um produto versátil, simples de montar e desmontar. Sendo possível 

realizar ampliações ou até mesmo modificações na estrutura. O píer flutuante é fácil 

de ser transportado para outros locais e resiste a embarcações de médio e grande 
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portes. No caso do município de Piúma, os píeres de plástico flutuantes serão 

instalados em dois pontos distintos para auxiliar os pescadores artesanais no 

embarque e desembarque de tripulantes, equipamentos, insumos e pescados. A 

doação da SEAG (ANEXO 5) foi de 95 m². 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 
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ANEXO 4 
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ANEXO 5 
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22 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 

O presente relatório de Gestão tem como objetivo apresentar as ações da Secretaria 

Municipal de Assistência Social no Município de Piúma, durante o ano de 2021. 

Constituindo-se num dos instrumentos de publicitação de forma a garantir 

transparência e visibilidade das atividades executadas pela SEMAS em consonância 

com as demais políticas publicas do município. 

Apresenta os dados quantitativos e qualitativos dos serviços, programas, projetos da 

rede de serviços da assistência social. 

As ações foram pautadas na necessidade da realização de um trabalho social voltado 

para atender as diversas demandas das famílias, respeitando as suas particularidades 

e realidades as quais são assistidas nos referidos programas, no intuito de podermos 

efetivar a política de assistência social no município de Piúma/ES. 

 

22.1 - GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 
O SUAS em seu processo de implementação vem demonstrando níveis progressivos 

de sofisticação e incremento institucional. 

A produção e a difusão de conteúdos significativos dependem de uma rede de 

formação consistente, quanto ao seu funcionamento e investimentos consequentes, 

com o objetivo da validação de capacitações e de práticas que efetivamente 

qualifiquem a rede socioassistencial e desenvolvam a capacidade de gestão dos entes 

federados. 

Assim, a SEMAS se organiza na estrutura de gestão, do Sistema Único de Assistência 

Social (SUAS) e através da Proteção Social Básica e Especial, busca a realização de 

ações programáticas, visando a organização, a partir dos eixos de aprimoramento da 

gestão e execução das proteções sociais básica e especial, primando pela execução 

e operacionalização das ações ofertadas nos serviços dos CRAS, CREAS e SCFV e 

pelo acolhimento de crianças e adolescentes no Abrigo Institucional. 
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22.2 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

A Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), do município de Piúma, tem 

por objetivo desenvolver atividades de proteção social básica que envolva os diversos 

setores da sociedade, fortalecendo o princípio da intersetorialidade, sempre na busca 

de melhorar a qualidade de vida das famílias assistidas, bem como na efetivação dos 

direitos sociais dos usuários os quais buscam os espaços da SEMAS para as diversas 

demandas pertencentes a Política de Assistência Social. 

 

22.3 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS. 

No que concerne aos benefícios eventuais, o município baliza suas ações na Lei de 

Benefícios Eventuais Nº 1841 de 23 de dezembro de 2011 e no Decreto 920 de 23 de 

dezembro de 2014, que regulamenta a Lei. 

22.4 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 

Quanto aos atendimentos aos Beneficiários do (BPC), especificamente os idosos e 

pessoas com deficiência são atendimentos pela equipe técnica através do PAIF 

(Programa de Atenção Integral a Família), bem como participam das atividades 

socioassistenciais nos grupos de convivência. 

 
22.5 - CADASTRO ÚNICO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 

No município de Piúma a sede do CADÙNICO está situada à rua: Terêncio Pinheiro, 

s/n, Rosamar, Piúma ES, onde são realizados diversos atendimentos a população 

bem como os específicos aos beneficiários do Bolsa Família, dentre eles, atualização 

de cadastros, informações, inserção no CADÚNICO, e demais assuntos pertinentes 

ao programa e aos benefícios. 

Quanto aos acompanhamentos das condicionalidades, os beneficiários são 

acompanhados pelas equipes técnicas do CRAS e CREAS, através de visitas 

domiciliares, atividades nos serviços do PAIF, encaminhamentos a rede de serviço 

local e ao atendimento psicossocial. 
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22.6 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 

22.6.1 - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

A Política de Assistência Social, conforme prevê a Norma Operacional Básica do 

Sistema Único de Assistência Social – NOB/SUAS, responsável por organizar a rede 

de Proteção Social Básica com o objetivo de prevenir as vulnerabilidades e situações 

de riscos sociais das famílias e indivíduos, esta organizada no Município de Piúma 

como parte integrante da Secretaria Municipal de Assistência Social, as 

Ações/Serviços são executadas, intersetorialmente, com as Políticas Públicas e a 

Rede Socioassistencial na perspetiva de aprofundar a articulação territorial e vigilância 

social para a oferta de serviços. 

Em Piúma o CRAS está situado a Rua Terêncio Pinheiro Silva, s/n, Rosamar, ao lado 

do Conselho Tutelar, quanto aos serviços ofertados no CRAS, os mesmos estão 

organizados através de acolhidas, encaminhamento para a rede socioassistencial, 

através dos benefícios eventuais, acompanhamento psicossocial, visitas domiciliares, 

atividades com grupos , dentre outras atividades pertinentes aos serviços do PAIF. 

 

22.6.2 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 

Tendo por foco o desenvolvimento de atividades com crianças, familiares e 

comunidade, para fortalecer vínculos e prevenir ocorrência de situações de exclusão 

social e de risco, em especial a violência doméstica e o trabalho infantil, sendo 

complementar e diretamente articulado ao PAIF. A equipe do serviço é composta por 

coordenação, psicólogo, auxiliar administrativo, auxiliar de serviços gerais, e 

oficineiros. 

O Serviço funciona de segunda a sexta feira, no período da manhã e tarde, 

dividindo-se em núcleos, nosquais são realizadas atividades socioassistenciais, 

oficinas de EVA, pintura em tecido, pinturas em garrafa, artes em geral com grupos de 

crianças, adolescentes, mulheres e idosos. 

Algumas atividades, dentre elas acompanhamento psicossocial, palestras 

socioeducativas, visitas domiciliares para acompanhamento das famílias dos 
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participantes, são realizadas também em parcerias com os técnicos dos CRAS e 

CREAS, 

 
22.7 - CRIANÇA FELIZ 

O Programa Criança Feliz foi aderido pelo município neste ano e está fundamentado 

em um modelo de gestão intersetorial para assegurar a atenção integral às famílias 

unindo-se a vários equipamentos da rede de proteção social presentes no território, 

nos campos da assistência social, saúde, educação, cultura, justiça e direitos 

humanos. O eixo central do programa estrutura-se nas visitas domiciliares 

regulamentadas pelas Resoluções CIT n°4 e n°5, de 21 de outubro de 2016, e 

resoluções CNAS, n° 19e n°20, de 24 de novembro de 2016, aprovadas pela 

Comissão Intergestores Tripartite (CIT). 

No município de Piúma o Crianca Feliz se constituirá em 2022, através da equipe 

técnica, composta por um supervisor e dois visitadores, referenciando um total de 100 

(cem) famílias. Dentre as ações realizadas pela equipe podemos destacar ações junto 

às famílias com gestantes e crianças na primeira infância, visando assegurar 

articulação com o PAIF, bem como com as demais atividades que tenham como 

objetivo potencializar a capacidade protetiva, na perspectiva dos direitos sociais e do 

acesso as diversas políticas públicas para o cuidado, proteção e promoção do 

desenvolvimento infantil. 

 

22.8 - PROGRAMA CDA – COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS 

O Projeto Compra Direta de Alimentos está fundamentado nos princípios 

constitucionais do art. 6º da Cons- tituição Federal, na Lei 11.346 de 15 de setembro 

de 2006, que criou o Sistema Nacional de Segurança Ali- mentar e Nutricional – SISAN 

e na Lei Complementar Estadual nº. 609, de 09 de dezembro de 2011, altera- da pela 

Lei Complementar nº 824 de 16 de abril de 2016, que institui o Sistema Estadual de 

Segurança Ali- mentar e Nutricional Sustentável do Espírito Santo (SISAN-ES). Ela 

estabelece as definições, princípios, di- retrizes, objetivos e composição do Sistema, 

por meio do qual o poder público, com a participação da socie- dade civil organizada, 
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formulará e implementará políticas, planos, programas e ações com vistas a assegurar 

o Direito Humano à Alimentação Adequada – DHAA e a soberania alimentar. 

Trata-se de um Programa do Governo Estadual que tem por objetivo o combate à 

pobreza no campo e que fortalece a agricultura familiar, que são os responsáveis pela 

nossa alimentação básica. O repasse é feito fun- do a fundo e por meio de licitação, 

chega às mãos do pequeno agricultor. Esse projeto valoriza o trabalho digno que a 

agricultura familiar faz e é um dinheiro que fortalece também a economia do território. 

O município dispõe de uma rede socioassistencial, para as quais os alimentos são 

destinados semanalmente, composta pelas seguintes instituições e equipamentos: 

1) Abrigo Institucional Cantinho Acolhedor “Lar Bem Te Vi”, 2) Centro de Referência 

de Assistência Social (CRAS), 3) Centro de Referência Especializado de Assistência 

Social (CREAS), 4) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) para 

cri- anças e adolescentes de 04 a 15 anos, atendendo atualmente um total de 30 

usuários; Grupo de Convivência de Idosos, Grupo de Mulheres artesãs atendendo 

cerca de 43 mulheres. Nesses locais são servidas refeições aos referidos integrantes 

durante as ações desenvolvidas, 5) Sociedade de Amparo à Velhice “Lar Vovó 

Izalina” - Instituição de Longa Permanência para Idosos, atendendo atualmente 18 

idosos e 6) Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Piúma (APAE), que 

atende atualmente 73 usuários e suas famílias. 

 

22.8 - PROGRAMA INCLUIR 

O município de Piúma, no presente ano, fez adesão ao Programa e foi contemplado 

por meio do Edital Nº 002/2021. Se trata de um Programa que tem por objetivo 

fortalecer os serviços executados pela Proteção Social Básica da SEMAS. A execução 

do Programa INCLUIR nos municípios dar-se-á mediante a contratação de equipe(s) 

técnica(s) destinada(s) ao Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família 

(PAIF), Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua e às ações de 

Mobilização ao Mundo do Trabalho, conforme pactuado na Resolução CIB/ES N° 199, 

de 09 de julho de 2019. 
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22.9- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 

22.9.1 CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 

CREAS- 

Localizado a Rua Gerson Passos no bairro Acaiaca (na antiga Casa de Passagem), o 

CREAS de Piúma prima por um atendimento especializado especificamente para os 

usuários e famílias vítimas de violência as quais buscam os serviços do PAEFI 

(Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos), seja 

através de encaminhamentos ou de forma espontânea.  

A equipe técnica: Coordenadora, Assistente Social e Psicóloga, desenvolvem ações 

de acolhimento, atendimento social, palestras, encaminhamentos, oficinas, 

orientações, abordagem social, formação e condução de grupos em palestras e 

demais atividades em parcerias com as demais políticas públicas do município, onde 

são abordados temáticas referentes as orientações e demais ações pertinentes a 

prevenção e no combate aos diversos tipos de violências as quais incumbi os serviços 

e atendimento especializado de média complexidade. 

A equipe também atua em atividades intersetoriais junto a rede de serviços com 

palestras e orientações e outras atividades junto aos grupos de convivência do CRAS, 

crianças e adolescentes participantes do SCFV e outras atividades promovidas pelas 

SEMAS como beneficiários do Programa Bolsa Família. 

 

22.10 - NA PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE. SERVIÇOS DE 

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 

22.10.1 - IDOSOS: 

O Serviço de Acolhimento Institucional é destinado a pessoas idosas (60 anos ou 

mais) de ambos os sexos, independentes ou com algum grau de dependência. O 

acolhimento é adotado como uma medida excepcional, quando esgotadas todas as 

possibilidades de auto sustento e convívio com os familiares. É previsto para as 

pessoas idosas que não têm condições para permanecer com a família, pois 
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passaram por situações de violência e negligência, estão em situação de rua ou de 

abandono. 

O Serviço de Acolhimento é ofertado por uma instituição privada denominada 

Sociedade de Amparo a Velhice Lar Vovó Izalina, instituição essa parceira da 

municipalidade. 

A entidade conta com profissionais habilitados, treinados e supervisionados por 

equipe técnica capacitada para auxiliar nas atividades da vida diária. Atualmente a 

unidade de atendimento dispõe de 20 vagas para abrigamento de idoso em situação 

de risco social. 

O acesso ao Acolhimento Institucional para Pessoas Idosas é feito por requisição de 

serviços do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e do 

Ministério Público. 

22.10.2 - PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

São serviços que acolhem Crianças e Adolescentes em medidas protetivas por 

determinação judicial. Além disso, oferece atendimento a pessoas que se encontram 

com os vínculos familiares rompidos ou fragilizados, em situação de abandono e 

ameaça ou violação de direitos, e que necessitam de acolhimento fora do seu núcleo 

familiar. Os serviços são referenciados no CREAS e ofertados a todo indivíduo 

(criança e adolescente) que se encontrem em situação de risco, de violência ou de 

outras formas de violações de direitos. 
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22.11 - RELATÓRIO QUANTITATIVO DE ATENDIMENTOS E DEMAIS SERVIÇOS- 

ANO REFERÊNCIA: 2021 

 

 
 

 
 
 
Total geral de Famílias Cadastradas – 9.055 

 Famílias Beneficiadas - 948 
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Benefício Básico R$ 56.871,00 

Benefícios Variáveis R$ 24.641,00 

Benefício Variável Jovem - BVJ R$ 8.304,00 

Benefício Variável Nutriz - BVN R$ 0,00 

Benefício Variável Gestante - BVG R$ 328,00 

Benefício de Superação da Extrema Pobreza - BSP R$ 14.204,00 

 
Total de beneficiários com perfil educação (6 a 15 anos) 

1.814

Total de beneficiários com perfil educação (16 e 17 anos) 308

Total de famílias com perfil saúde ( com crianças até 7 anos 
e mulheres de 14 a 44 anos) 

1155

Total de beneficiários acompanhados pela educação 
(6 a 15 anos) 

787

Total de beneficiários acompanhados pela educação 
(16 a 17 anos) 

125

Total de beneficiários acompanhados com frequência acima 
da exigida ( 6 a 15 anos - 85%) 

848

Total de beneficiários acompanhados com frequência 
abaixo da exigida ( 6 a 15 anos- 85%) 

787

Total de beneficiários com frequência acima da exigida (16 a 17 
anos - 75%) 

125

Total de Beneficiários com frequência abaixo da exigida (16 a 
17 anos - 75%) 

180
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Famílias em Acompanhamento 150 
Visitas Domiciliares 1000 

Visitas Institucionais 5 
 

 

22.12 - RELATÓRIO QUANTITATIVO DE ATENDIMENTOS E DEMAIS SERVIÇOS 

ANO REFERÊNCIA: 2021 

 
Total de Participantes nos Grupos 
Socioassistênciais 

30 

Total de Funcionários 3 

 

 
Famílias em Acompanhamento 96 

Atendimentos Psicossocial/Orientações 
Jurídicas 

45 

Visitas Domiciliares 215 
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Visitas Institucionais 10 

Matriciamento 8 
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22.13 - -ATIVIDADES E EVENTOS REALIZADAS COM OS GRUPOS E DEMAIS 

PÚBLICOS ASSISTIDOS NOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL 

Palestras e demais eventos 

 

EVENTOS, OFICINAS, CURSOS 
E OUTRAS ATIVIDADES 

Ob jetivo Investimento 

 Entrega dos Cartões ES Solidário            Os cartões foram 
disponibilizados pelo 
Estado. 

Aporte Financeiro CUSTO 
ZERO Emergencial Covid- 
19 

 Campanha Agasalho – CRAS Acesso aos Pop Rua de 
agasalhos e cobertores. 

Doações DOAÇÕES 

 Baile da melhor Idade - Momento de lazer e integração 
entre os idosos 

Fundo municipal. R$ 7,080,00 

 Dia Mundial da não violência contra 

Mulheres 

Prevenção da violência Recurso Próprio da R$ 
300,00 Assistência 

 Palestras Sobre Violência 
Doméstica. 

Prevenção da violência Recurso Próprio da
 R
$ 500,00 Assistência 

 Inauguração das aulas de Momento de lazer e Parceria com a R$ 610,00 
hidroginástica do SCFV integração entre os idosos Educação e Recurso 

Próprio da 

 

  Assistência  

 Blitz Faça Bonito - 
Combate ao Abuso e 
Exploração Sexual de 
Crianças e Adolescentes. 

Campanha de 
prevenção ao 
abuso e 
exploração de 
crianças e 

adolescentes. 

Recurso próprio da R$ 5,190,00 

Assistência Social. 

 Capacitação Grupo de Capacitar as Recurso próprio da CUSTO 
ZERO 

Cuidadoras do Abrigo cuidadoras do Assistência Social. 

– Cuidando de quem Abrigo  

cuida.   

 Reunião com os Apresentar os Recurso próprio CUSTO ZERO 

vereadores para serviços da  

apresentação do Assistência  

trabalho da SEMAS e Social ao  

conhecimento da nova legislativo  

Secretária.  

 Capacitação Programa 
Família Acolhedora. 

Capacitar equipe 
técnica 

Parceria com o 
município de 
Guarapari. 

CUSTO ZERO 
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 Abordagens Social à 

Pessoas em Situação de 

rua conjunta com a 

SEMUS-Vacinas e testes 

Covid 

Prevenção à Covid 

19. Acesso ao Pop 

Rua. 

Parceria com a 
saúde 

CUSTO ZERO 

 Comemoração ao dia das mães. Valorização das usuárias do
serviço de PAIF 

Recurso próprio R$ 300,00 

 Arraiá do Abrigo Institucional de 

crianças e adolescentes. 

Interação Casa de Passagem e
CRAS. 

Recurso próprio. R$ 500,00 

 Ações de Mobilização no 
Abrigo Institucional contra a 
Exploração e o Abuso 
sexual de 

Crianças e Adolescentes 

Prevenção e conscientização Recurso próprio CUSTO ZERO 

 Ações de Mobilização nas 
Escolas e PSF Sobre o 
Combate a Exploração de 
Crianças e 

Adolescentes 

Trabalho de prevenção e
conscientização 

Parceira com a 
educação 

CUSTO ZERO 

 Realização da XI Conferência 
Municipal de Assistência 
Social de 
Piúma. 

Incentivo a 
participação no 
Controle Social. 

Recurso 
próprio e 
parceria 
com a 
APAE. 

 Mudança do espaço 

físico CREAS para a antiga 

Casa de Passagem. 

Reforma do espaço Secretaria de Obras 
MATERIAL e Assistência.
 PRO
PRIO 

 Mudança do espaço 
físico do CRAS 

Reforma do 
espaço 

Secretaria de Obras 
MATERIAL e Assistência.
 PRO
PRIO 

 Entrega de cestas básicas (Auxílio-
Alimentação CRAS) 

Segurança 
Alimentar e 
Nutricional das 

famílias do PAIF 

Recurso de Benefícios 
Eventuais –Estado 

MENS
AL R$ 
22,490,
00 

 Entrega de Kits Natalidade 
(Gestantes do CRAS) 

Acesso ao direito da 
gestante. 

Recurso de 

Benefícios Eventuais – 

Estado 

ANU
AL 
R$ 
167.0
09,00 

 Palestras Combate ao Trabalho 
Infantil 

Prevenção ao 
trabalho infantil 

Recurso próprio CUSTO ZERO 

 Primeiro Encontro de Mulheres de 
Piúma. 

Criação do 

Conselho da 

Mulher 

Parceria: 
MOMUPI, 

Assistência e IFES. 

R$ 500,00 
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 Palestras nas escolas - Depressão Prevenção ao e Suicídio
 suicídio 

 Campanha Setembro Amarelo 
(SCFV/CRAS) 

Assistência e 
Educação 

CUSTO ZERO 

 Semana do Idoso Prevenção a 
violência contra 
idosos 

Recurso próprio e Lar 
Vovó Izalina 

R$ 300,00 

    

Comemoração ao Dia das crianças Integração das Recurso próprio. CUSTO ZERO 

Crianças  da Casa de Passagem 
( Atividades Lúdicas,  Brinquedos, etc) 

 XI Conferência Municipal de 
Assistência Social 

Reunir a 
Sociedade Civil 

Recurso próprio da R$ 
1.000,00 
assistência em 

 interessada em parceria com a 

 discutir Políticas APAE. 

 Públicas para o  

 município com  

 ideias ou hipóteses  

 para solução de  

 problemas e  

 desenvolvimento  

 do território.  

 Confraternização Natalina dos 
Grupos dos SCFV/CRAS 

Integração entre os 
usuários dos 
serviços. 

Recurso do 
cofinancimento 
estadual 

CUSTO ZERO 

 Entregas dos produtos do CDA – Fomentar a Compra 
Direta de Alimentos
 agricultura 

familiar e promover 
alimentação saudável para 
os serviços da 

SEMAS 

Recurso estadual. R$ 
99.000,00 

ANUAL 

 Entrega de mil cestas básicas 
natalinas – CRAS 

Promover a 
segurança 

Recursos estadual e R$ 203,000,00 
municipal 

 alimentar e  

 nutricional dos  

 usuários da  

 SEMAS.  

 Aumento das cestas básicas do 

Benefício Eventual de Auxílio 

Alimentação de 150 à 300, podendo 

chegar a 500 unidades mensais. 

Alcançar um maior 
número de famílias 
necessitadas. 

Recurso estadual. MENSAL 
R$ 

44.980,00 
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18 de maio: “Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração 
Sexual de Crianças e Adolescentes” AÇÃO NO ABRIGO INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 de maio: “Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de 
Crianças e Adolescentes 

AÇÃO NO ABRIGO INSTITUCIONAL 
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18 de maio: “Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de 

Crianças e Adolescentes” 

BLITZ FAÇA BONITO 
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ENCONTRO DOS SECRETÁRIOS DO POLO LITORAL SUL 

 

AÇÃO NAS ESCOLAS 

12 DE JUNHO: Dia Nacional de Combate ao Trabalho Infantil 
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12 DE JUNHO: Dia Nacional de Combate ao Trabalho Infantil 
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15 DE JUNHO: Dia Mundial de Conscientização da Violência Contra a Pessoa 

Idosa 

AÇÃO NO LAR DOS IDOSOS 

 

Abordagem Social com pessoas em situação de rua: 1ª dose da 

Vacina contra Covid 19 
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Capacitação em Guarapari: Família Acolhedora 

 

 

Abordagem Social com pessoas em situação de rua: 2ª dose da 
Vacina contra Covid19 
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XI Conferência Municipal de Assistência Social de Piúma 

Agosto Lilás: 1ª Roda de Conversa sobre o enfrentamento à violência doméstica 
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Reforma da antiga Casa de Passagem que atualmente abriga o equipamento 

CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social 

 

 

 

FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS NO ABRIGO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES 
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Homenagem aos CRAS do Estado do Espírito Santo na Assembleia Legislativa 

 

Grupo de Crianças – PAEFI 
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PRIMEIRO ENCONTRO DE MULHERES DE PIÚMA 
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ENCONTRO COM A CÂMARA DE VEREADORES DE PIÚMA 
APRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 de novembro: Dia Internacional da Não Violência Contra Mulheres 
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Cartão ES Solidário 

 

Campanha do Agasalho – CRAS 
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AÇÃO NAS ESCOLAS – Prevenção ao Suicídio – Equipe CRAS 
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BAILE DA MELHOR IDADE! 
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AULAS DE HIDROGINÁSTICA PARA A TERCEIRA        IDADE 
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SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. 
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DISTRIBUIÇÃO DE MIL CESTAS BÁSICAS NATALINAS 
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REUNIÃO MENSAL DE ALINHAMENTO COM O CONSELHO TUTELAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORAL DA MELHOR IDADE – PRIMEIRO NATAL LUZ PIÚMA/ES 
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23 - ATIVIDADES RELACIONADAS A EDUCAÇÃO 

Doação de cesta de alimentação escolar, no período de ensino remoto para mais de 

1.500 famílias. (Anexo I) 

Criação do Centro de Atendimento Educacional Especializado em parceria com a 

Secretaria de Saúde, que promoveu atendimento aos alunos PCD (pessoa com 

deficiência) e daqueles que possuem necessidades educacionais especializadas, 

oferecendo 2 Psicólogas, 1 Fonoaudióloga e 1 professora de Educação Física, sendo 

atendidas cerca de 80 crianças. (Anexo II) 

Retorno do Projeto Juntos, com a contratação de nove professores especialistas, e a 

oferta das modalidades esportivas de Judô, society, atletismo, tênis de quadra, 

ginástica rítmica, voleibol, futebol e futsal, atendendo a cerca de 400 alunos. (Anexo 

III) 

Aderiu a iniciativa Busca Ativa da Unicef e a pôs em funcionamento em parceria com 

as Secretarias de Saúde e Assistência Social. Uma estratégia importante para 

combater o abandono e a evasão escolar. (Anexo IV) 

Iniciou o Projeto Piloto de Reforço Escolar com vistas à correção dos déficits 

educacionais dos estudantes do Ensino Fundamental Anos Iniciais e para o ano de 

2022, há um planejamento para que esse reforço escolar se estenda ao Ensino 

Fundamental Anos Finais.  

Em atendimento às estratégias dessa meta, a Secretaria de Educação aderiu ao 

Fundo Estadual de Apoio à Ampliação e Melhoria das Condições de Oferta da 

Educação Infantil no Espírito Santo - FUNPAES e realizará a ampliação e reforma da 

escola municipal Jardim de Infância Nossa Senhora da Conceição e a aquisição e 

instalação de uma usina fotovoltaica na EMEF Céu Azul.  

Contratou, por meio do Processo Administrativo n° 7476/2021, a empresa Tecsystem 

Tecnologia em Software LTDA, para implementar sistema de gestão informatizado em 

toda a Rede Municipal de Ensino, modernizando e facilitando o sistema de gestão 

escolar.  
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Concluiu a reforma da EMEF Itaputanga, fornecendo mobiliários novos para a escola. 

(Anexo V) além disso, adquiriu projetos estruturais para viabilizar a ampliação e 

reforma das escolas municipais.   

Realizou a aquisição de um imóvel para ampliar a Creche “Vovó Genoveva”, 

aumentando a oferta do atendimento de creche no bairro de Itaputanga.(PROCESSO 

Nº 7472/2021) (Anexo VI) 

Adquiriu terreno para construir em 2022, uma sede para a escola de educação infantil 

Ângela Paula Coelho Pedroza. Adquiriu um terreno para a futura ampliação da Escola 

Municipal do Portinho E Comprou um imóvel para sediar o funcionamento da Creche 

“Prof Vera Lucia Alvarenga”, além de terreno para construir a sede própria da Creche 

“Vovó Carmelita”, no bairro Niterói. (Anexo VII) 

Pôs em funcionamento, em parceria com a Secretaria de Saúde, o Programa de 

Saúde Bucal na Escola, com ações iniciadas no ano de 2021. 

Concedeu auxílio tecnológico aos professores através do projeto Educação com Mais 

Tecnologia, que viabilizou a compra de um computador para fins educacionais de 

quatro mil reais para 143 Professores, pedagogos e diretores efetivos da rede de 

ensino. 

Fez a aquisição de uniformes escolares para distribuição aos alunos na rede municipal 

(Anexo VIII) e cumpriu com a obrigação legal de investir, mesmo em um ano atípico, 

o percentual mínimo de 25%.  
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ANEXO I 

 

 

 

 

 

 



 

MUNICÍPIO DE PIÚMA 

133  

ANEXO II 
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ANEXO III 
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ANEXO IV 
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ANEXO V 
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ANEXO VI 
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ANEXO VII 
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ANEXO VIII 
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24 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Município de Piúma-ES NÃO tem participação acionária nas empresas públicas e 

sociedade de economia mista, sendo assim não há necessidade de indicação dos 

resultados obtidos no exercício sob análise. 

Por fim, o Município de Piúma, Estado do espírito Santo coloca-se à disposição da 

população e de todos interessados nestes dados, além de estar sempre pronta a 

prestar esclarecimentos que a sociedade julgue necessário. 

 

Piúma – ES, 28 de março de 2022. 

 

 

PAULO CELSO COLA PEREIRA 

Prefeito Municipal 
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